
 

 

Nyhedsbrev juni 2019 

Så blev det for alvor sommer, og vi kan se frem til lange sommeraftener og ferie. Nogle er draget afsted, 

andre kan se frem til ferien. Men her lidt nyheder man kan fornøje sig med inden, eller når man kommer 

hjem igen       

Og selvfølgelig kan man krybe til tasterne og tilmelde sig Årsmødet og Generalforsamlingen d. 12. 

september i Kolding. https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/120/ 

 
Kontakt til bestyrelsens sekretær omkring opstilling som kandidat foregår via mail. Henvend dig til Stine 

Roswall på stineroswall@gmail.com. Angiv venligst ”DJS generalforsamling”, som emne på din mail.  

Ny arbejdsgruppe er begyndt 

Medlemmer til arbejdsgruppen om sundhedsfremme er nu fundet og første mødedato er sat til d. 14. 

august. Mange tak til Joan Hansen, kandidatstuderende på den jordemodervidenskabelige 

kandidatuddannelse, Hlin Mogensdottir, vicechefjordemoder på Rigshospitalet, cand. mag. i psykologi og 

sundhedsfremme og sundhedsstrategi, Ida Dayyani, adjunkt på UCN, jordemoder, cand.scient.san., Jytte 

Aa. Møller, jordemoder og cand. mag. har gennem årtier arbejdet med sundhedsfremme på flere niveauer, 

Eva Reiter, jordemoder, cand. scient. med speciale i Patientsikkerhed og Organisationskultur og 

Ph.D., og Sara Greve Harmonis, jordemoder, har netop skrevet bachelor om iatrogenesens indflydelse på 

svangreomsorgen. Jordemødre fra øst og vest, helt nyuddannede og grand old ladies, en leder, en 

underviser, en jordemoderkandidat - hvilken bredde! Og hvilket privilegie, at de vil bruge deres tid på at 

arbejde for Dansk Jordemoderfagligt Selskab. Tak, kloge kvinder - vi glæder os til at følge jeres arbejde. 

 

DJS holder øje 

Tirsdag d. 25/6 var der møde i Sundhedsudvalget i Region Syddanmark. Man skulle bl.a.  drøfte den 

fremtidige organisering af fødslerne på Fyn https://www.regionsyddanmark.dk/wm515789#punktnavn6 

 

https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/120/
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DJS erfarede, at de endnu ikke godkendte "Krav og anbefalinger til organisering af fødeområdet" indgik 
som bilag. Vi valgte at rette henvendelse til politikerne i Sundhedsudvalget. Da vi 1) var bekymrede for, at 
de ikke var opmærksomme på, at der har været mange og vægtige indvendinger mod SST’s anbefalinger i 
høringsfasen. 2) gerne ville rette opmærksomhed på tyngden af de faglige argumenter (eller mangel på 
samme), så det er tydeligt på hvilket grundlag de politiske beslutninger træffes. 3) ikke mener, at det er god 
faglig standard at udelade brugernes perspektiv i policy-dokumenter eller faglige anbefalinger.  
  

DJS arbejder videre på at fremme jordemoderrelevant vidensdeling. Derfor glæder vi os til at se jer ved 

årsmødet 12. september og fremover.  

 

Med ønsket om en dejlig sommer, både på arbejde og i ferie.  

 

Bestyrelsen i Dansk Jordemoderfagligt Selskab 


