
 

Nyhedsbrev februar 2020 

Så er det nye år godt i gang, og vi i bestyrelsen glæder os over det tredje kalenderår med Dansk 
Jordemoderfagligt Selskab.  
Dette nyhedsbrev indeholder et par vigtige nyheder om kontingentbetaling for 2020 , vores nye 
videnskabelige udvalg, Årsmøde og Generalforsamling 28. maj og den nye logo-konkurrence.  

 

Kontingent 2020 

 
Det er ingen hemmelighed, at vi havde forventet at kunne udsende 
girokort for kontingent 2020 her i februar. Der har desværre været 
nogle tekniske udfordringer i Jordemoderforeningens system, og 
derfor har vi måttet udskyde det til april. Derfor vil vi bede om, at I 
indtil videre ikke genindmelder jer via hjemmesiden, men i stedet 
venter til april, hvor I vil få mulighed for at tilmelde jer 
betalingsservice. På den måde slipper du også for i fremtiden at 
skulle bekymre dig om at få betalt dit kontingent.   
De af jer, der allerede har betalt for 2020 kan på samme måde 
sidde på hænderne og vente til starten af 2021, hvor I vil modtage 
en mail med information om betaling af kontingent for 2021 og 
tilmelding til betalingsservice.  
Vi beklager selvfølgeligt, at kontingent-betalingen for 2020 har 
været rodet og at vi er kommet med skiftende udmeldinger, men 
det har ikke helt været i vores hænder .  
 
Er du i tvivl om du har betalt kontingent for 2020, er du mere end velkommen til at besvare denne mail, så 
slår vi gerne op i systemet og ser hvad status er. 
 
 
 
 

 



Videnskabeligt Udvalg under DJS 

 
Dansk Jordemoderfagligt Selskab skal selvfølgeligt være kendt for at have et højt fagligt niveau og derfor 
har vi brug for at styrke vores muligheder for at holde os opdaterede. Det er derfor en kæmpe glæde, at vi 
nu kan søsætte vores Videnskabelige Udvalg.  
Det videnskabelige udvalg har til formål at rådgive bestyrelsen om faglige og videnskabelige emner, 
herunder at læse og vurdere kvaliteten af publicerede videnskabelige undersøgelser samt at bidrage til en 
generel stimulering af det faglige miljø i DJS. 
 
Det videnskabelige udvalg nedsættes for 2 år ad gangen og består af 6-8 jordemødre.  
 
I perioden 2020-2022 kan vi glæde os over at det Videnskabelige Udvalg består af disse dygtige 

jordemødre, der stiller tid og evner til rådighed for os alle: 

 

 

Årsmøde og Generalforsamling 2020 

 
DJS afholder årsmøde og generalforsamling 28. maj 2020 kl. 12-18. Vi glæder os over endnu en gang at 

have mulighed for at tilbyde et alsidigt program med fagligt relevante oplæg. Kom og bliv inspireret 

sammen med os.  

Årsmødet 2020 afholdes på Holbæk Sygehus. Det er bestyrelsens erklærede mål, at årsmødet flytter rundt i 

landet, så vi skiftes til at have kort kørevej.  

Program: 
kl. 12 - 12.30: Velkommen og sandwich 

 

kl. 12.30 - 13.30: Nicole Thaulagant, lektor, RUC, ph.d., cand.scient.soc. 

Nicole har forsket i forskellige sundhedspolitiske tiltag, rationaler bag disse, implementeringen i praksis 

samt de subjektive oplevelser af sundhedspolitikken. Hun har kritisk belyst den politiske ambition om ”den 

normale fødsel” og hvilken udvikling jordemoderens profession synes at gennemgå på trods af denne 

politiske ambition. Interessen for hvordan svangreomsorgen er blevet politiseret de sidste årtier har ført til 

et studie af fødselspolitikkens udvikling i henholdsvis Frankrig og Danmark; to forskellige fødselskulturer 

hvor jordemoderprofessionen historisk har haft forskellige funktioner. Nicole har undersøgt politiske 

idealer omkring den humaniserede fødsel på trods af en forsat eller endda stigende medikalisering af 

fødsler. Hendes aktuelle forskning undersøger de franske jordemødres kamp for professionel anerkendelse, 

da denne case måske kan ”lære” os noget om de udfordringer den danske fødselskultur synes at gennemgå 

i lyset af den nuværende politiske ambition om en reorganisering af fødesteder. 

 

kl. 13.30 - 14.30: Nyt fra arbejdsgrupperne  

Præsentation fra DJS’s arbejdsgrupper om evidens og sundhedsfremme. 

 

kl. 15.00 – 16.00: Eva Rydahl, jordemoder og ph.d.-studerende 

Eva fortæller om sin seneste forskning omkring igangsættelser før GA 42+0. Kom og stil spørgsmål og vær 

med til en garanteret spændende jordemoderfaglig diskussion af resultaterne. 

 

kl. 16.00 - 16.30: Receive 

Verdenspremiere! Monica Ladekarl, Laura Sparholt og Mie de Wolff, jordemødre, fortæller om resultaterne 



fra Recieve-study omkring rebozo som forbehandling til vendingsforsøg. 

 

kl. 16.30 – 17.00: Nedsættelse af nye arbejdsgrupper 

 

kl. 17.00 – 18.00: Generalforsamling  

Med årsberetning og valg til bestyrelsen. Dagsorden kommer på hjemmesiden 

http://www.jordemoderforeningen.dk/dansk-jordemoderfagligt-selskab/ senest d. 16.april 2020. 

 

Forplejning: 

Der serveres frokost samt kaffe, te og kage til arrangementet. 

 

Pris: 

Medlemmer af DJS: 100kr 

Ikke-medlemmer: 250kr 

Tilmelding via dette link: https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/148 

 

Logo-konkurrence 

 
I DJS vil vi så gerne have vores eget logo! Kan du tegne/skrive/noget med grafik/andet logo-agtigt, så er det 

nu du skal i gang. Vi skyder en logo-konkurrence i gang.  

Forslag til vores nye logo sendes til danskjordemoderfagligtselskab@gmail.com senest d. 1. maj 2020.  

Bestyrelsen udvælger et vinder-logo, der afsløres på vores årsmåde d. 28. maj 2020 og vinderen får 

selvfølgelig gratis deltagelse og transport til årsmødet, samt en særlig præmie.  

 

Med ønsket om et dejligt forår, hvor vi forhåbentligt ses. 

 

Bestyrelsen i Dansk Jordemoderfagligt Selskab  
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