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Nyhedsbrev fra Dansk Jordemoderfagligt Selskab, juni 2020 
Så er det tid til en sommerhilsen fra DJS. Du må gerne dele nyhedsbrevet med en god ven og opfordre til at 

man melder sig ind https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/140/  

Det er desuden en god idé at følge med på vores facebook-side (Dansk Jordemoderfagligt Selskab).   

 

Første arbejdsgrupper snart i mål 

I 2019 satte vi to arbejdsgrupper i gang. De fik til opgave at udarbejde baggrundspapirer, der beskriver 

grundlaget for arbejdet i Dansk Jordemoderfagligt Selskab. Baggrundspapirerne skal fungere som fælles 

fagligt fundament for det videre arbejde i selskabet. Emnerne for de to første arbejdsgrupper er hhv. 

Evidensbegrebet og Sundhedsfremme. Begge grupper er ved at være færdige med deres udkast, og 

herefter bliver dokumenterne læst og kommenteret af både bestyrelsen og af eksterne reviewere. De 

endelige dokumenter forventes at ligge færdige sidst på efteråret, så I kan godt begynde at glæde jer til at 

læse med og blive klogere.  

 

Udpegninger til 2 obstetriske guideline-grupper  

I maj måned fik vi mulighed for at udpege jordemødre til to af årets obstetriske guideline-grupper. På trods 

af en ultrakort ansøgningsfrist, fik vi hele seks meget kvalificerede ansøgere! Og det er jo bare en kæmpe 

glæde, at der i hele landet sidder så branddygtige jordemødre. Vi ville meget gerne have sendt alle seks 

afsted, men vi havde desværre kun 4 pladser, der skulle besættes. Vi takker jer alle, fordi I stillede jer til 

rådighed – og vi håber meget at høre fra jer igen.  

Vi har i bestyrelsen udpeget fire jordemødre. I udpegningen har vi vægtet geografisk spredning øst/vest, 

uddannelse, erfaring, aktuel stilling samt at stille med et team, der supplerer hinanden bedst muligt.  

Da vi er så mange jordemødre i hele landet, vil vi gerne præsentere de udpegede jordemødre her for jer 

alle: 

I arbejdsgruppen om igangsættelsesmetoder deltager: 

Mette Kiel Smed, daglig leder af afsnit for igangsættelser på Rigshospitalet. Mette er uddannet jordemoder 

i 1999, hun har tidligere deltaget i obstetriske guidelinegrupper, og hun er sagkyndig jordemoder i 

Sundhedsstyrelsen.  

Anne-Line Brülle, udviklingsjordemoder i Aabenraa. Anne-Line er uddannet jordemoder i 2012, og hun er 

kandidat i jordemodervidenskab. Hun deltager i Region Syds arbejdsgruppe om fælles beslutningstagning, 

hvor der bl.a. skal udarbejdes et beslutningsstøtteværktøj til brug ved igangsættelse af fødsel efter termin. 

 

I arbejdsgruppen om antenatal blødning deltager: 

Sisse Walløe, forskningsassistent ved OPEN, som er en forskerstøtteenhed ved Syddansk Universitet. Sisse 

er uddannet jordemoder i 2010, og hun er kandidat i jordemodervidenskab. Hun har tidligere deltaget i 

udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer.  

https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/140/


2 
 

Amanda Godballe, jordemoder på Rigshospitalet. Amanda er uddannet jordemoder i 2010, og hun har en 

Master i Public Health. Hun har tidligere arbejdet som medicinsk projektleder og jordemoderfaglig leder for 

Læger Uden Grænser i bl.a. Moria flygtningelejren på Lesbos, i Sierra Leone, i Afghanistan og i Sydsudan.  

Vi er utroligt stolte af at kunne sende jer afsted, og vi ønsker jer et godt og spændende samarbejde i 

arbejdsgrupperne. 

 

Opdateret vejledning om omskæring af drenge 

Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet DJS om at udpege 2 repræsentanter til den faglige 

arbejdsgruppe, der skal rådgive styrelsen i forbindelse med opdatering af vejledningen om omskæring af 

drenge fra 2014. Opdateringen skal tage udgangspunkt i styrelsens notat om ikke-terapeutisk omskæring, 

som er offentliggjort 21. februar 2020: https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-

omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx 

Formålet med opdateringen af vejledningen er ”at fastlægge omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til de 

sundhedsfaglige forhold og kompetencer, der skal være til stede for at sikre patientsikre rammer ved ikke-

terapeutisk omskæring af drenge.” Det er således ikke et arbejde, der indebærer stillingtagen til om man 

bør foretage selve indgrebet, men udelukkende en beskrivelse af de forhold, der bør være til stede, hvis 

man gør det. 

Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi overhovedet skulle stille med repræsentanter til arbejdet, og vi har været 

i dialog med hhv. Dansk Pædiatrisk Selskab og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, som er nogle af de 

øvrige faglige selskaber, der deltager i arbejdet. Begge var meget positive over, at DJS er inviteret med. Og 

begge har præcis de samme drøftelser, som vi har omkring at deltage i arbejdet. Formålet ved at stille op til 

dette er at være med til at kvalificere vejledningen ift. information og samtykke. Og her kan jordemødre 

have en vigtig forebyggende rolle i løbet af kvindens graviditet.  

Vi ønsker ikke at bidrage til en blåstempling af indgrebet, og vi vil sørge for, at vores position bliver 

tydeliggjort. Barnets bedste og barnets ret til kropslig integritet skal altid komme i første række. Men som 

lovgivningen er lige nu, så foregår disse indgreb, og der er derfor sundhedsprofessionelle involveret på den 

ene eller anden vis. Sundhedsplejerskerne oplever f.eks. at komme på første besøg, hvor drengebarnets 

krop er intakt, og ved næste besøg er forhuden væk. Her skal sundhedsplejersken vide, hvordan hun skal 

handle. Og derfor er man i deres faglige selskab af den opfattelse, at man er nødt til at deltage i det faglige 

arbejde omkring vejledningen. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har udarbejdet en resolution i 2014, 

som bestyrelsen i DJS ser meget positivt på. Resolutionen kan læses her: 

https://www.sundhedsplejersken.nu/wp-content/uploads/2016/11/resolution-om-rituel-omskring-22-10-

2014.pdf  

Hvis du er interesseret i at bidrage til dette arbejde, så send en mail til formand Katja Schrøder på 

kschroeder@health.sdu.dk senest d. 1. august. Mailen skal indeholde 1) et opdateret CV, 2) en kort 

motivation for at søge, herunder beskrivelse af evt. tidligere erfaringer med faglige arbejdsgrupper og 3) en 

beskrivelse af mulig interessekonflikt. DJS arbejder for åbenhed i alle processer, og på et fagligt område, 

hvor der potentielt kan være stærke holdninger til feltet, er det en forudsætning, at disse beskrives åbent. 

Du kan læse mere på vores facebook-side, hvor der også har været en debat omkring vores deltagelse.  

 

Kort nyt – mere følger: 

https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx?fbclid=IwAR3PX02Xy2SbeDIq9sDgf2yZ-Ye8eyiF3xsJXcZi6R8JZr_OuflMtzrNw64
https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx?fbclid=IwAR3PX02Xy2SbeDIq9sDgf2yZ-Ye8eyiF3xsJXcZi6R8JZr_OuflMtzrNw64
https://www.sundhedsplejersken.nu/wp-content/uploads/2016/11/resolution-om-rituel-omskring-22-10-2014.pdf
https://www.sundhedsplejersken.nu/wp-content/uploads/2016/11/resolution-om-rituel-omskring-22-10-2014.pdf
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❖ Der er på baggrund af reduktionen i antallet af ekstremt for tidligt fødte under corona-krisen taget 

initiativ til et tværfagligt forskningssamarbejde, hvor DJS er inviteret med.  

❖ SST har imødekommet ansøgning fra Danske Regioner om at udarbejde National Klinisk 

Anbefalinger (NKA) for igangsættelse af fødsler. Der vil inden længe blive lagt opslag ud på vores 

facebook-side.  

❖ Slutteligt har vi i juni måned bidraget med et høringssvar vedrørende den kliniske vejledning 

”Spædbørn i kiropraktorpraksis” til Dansk Selskab for Kiropraktik. Du kan læse svaret her 

https://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Dansk_Jordemoderfagligt_Selskab/DJS_Hoerings

svar_Spaedboern_i_kiropraktorpraksis.pdf  

❖ DJS bliver fremover repræsenteret i Fællesudvalget, hvor DSOG og Jordemoderforeningen – og nu 

også DJS mødes til samtale og samarbejde.  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer  

https://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Dansk_Jordemoderfagligt_Selskab/DJS_Hoeringssvar_Spaedboern_i_kiropraktorpraksis.pdf?fbclid=IwAR2aM1gY9WU9x-HD-gs8k_25j_4AFjx2Es2G1UOp4x-5xJSAYiz9NqAAWr8
https://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Dansk_Jordemoderfagligt_Selskab/DJS_Hoeringssvar_Spaedboern_i_kiropraktorpraksis.pdf?fbclid=IwAR2aM1gY9WU9x-HD-gs8k_25j_4AFjx2Es2G1UOp4x-5xJSAYiz9NqAAWr8

