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Dansk Jordemoderfagligt Selskab har fået mulighed for at udpege jordemødre til to af årets obstetriske 

guideline-grupper. Det drejer sig om Antenatal blødning og Igangsættelsesmetoder. 

Der er ultrakort tilmeldingsfrist – d. 16. maj! – så vi skal arbejde hurtigt. 

Hvorfor skal jeg melde mig? Fordi det er en mulighed for at indgå i en tværfaglig arbejdsgruppe og bidrage 

med jordemoderfaglighed til de kliniske retningslinjer, som udgør en betydelig del af grundlaget for klinisk 

praksis i hele landet. 

Hvad får jeg ud af det? En masse ny viden, øget netværk fra hele landet og forhåbentligt nogle spændende, 

faglige diskussioner. Desuden kan du skrive arbejdet på dit CV.  

Er det ikke meget tidskrævende? Jo. Det kræver noget tid, det kommer man ikke udenom. Det er svært at 

sætte timer på, men der vil dels være noget mødeaktivitet (ofte virtuelt) og dels en del arbejde med at læse 

artikler og forfatte eller kommentere på selve guidelinen. Desuden vil det være en fordel, hvis man kan 

deltage på det obstetriske guidelinemøde lørdag d. 16. januar 2021. Som jordemødre kan vi ikke forvente 

indflydelse, hvis vi ikke vil bruge tiden – lægerne har formentlig ikke flere ledige timer i kalenderen, end vi 

har. 

Hvad skal jeg kunne for at deltage i arbejdet? Du skal selvfølgelig kunne bidrage med at læse den 

videnskabelige litteratur. Og så må du gerne have god og opdateret indsigt i den kliniske hverdag og 

praksis. Vi kunne forestille os, at de to jordemødre i gruppen kunne supplere hinanden – hvis den ene er 

mere stærk på videnskabelige metoder, og den anden er mere stærk på klinisk praksis, så har man et godt 

makkerpar! Desuden så er der mulighed for at sparre med bestyrelsen eller det videnskabelige udvalg i DJS 

undervejs i processen.  

Jeg ved ikke specielt meget om de to emner, men jeg vil gerne bidrage alligevel – kan jeg det? Ja, det kan 

du godt. Det er netop en mulighed for at blive klogere på et emne. Det er også en mulighed for at bruge 

sine akademiske kompetencer (bachelor eller kandidat).  

Hvem betaler for min deltagelse i møderne? Hvis der er rejseomkostninger forbundet med 

arbejdsgruppemøderne, betaler DJS dem. DJS betaler også for deltagelse på obstetrisk guidelinemøde i 

Vejle.  



Du kan skrive til Mette Kabell Hansen (mettekabellhansen@gmail.com) eller Mie de Wolff 

(mie.dewolff@gmail.com) fra bestyrelsen, som begge har deltaget i guidelinearbejde tidligere, hvis du vil 

høre mere konkret til, hvad det indebærer. Du kan også læse om guidelinearbejdet 

her https://clin.au.dk/forskning/laegefaglige-specialer/gynaekologi-og-

obstetrik/afdy/undervisning/sandbjergmoeder/obstetrisk-guidelinemoede-2021/ 

Hvis du er nysgerrig eller har mod på dette arbejde, så send en mail til formand Katja Schrøder på 

kschroeder@health.sdu.dk med en helt kort motivation for at deltage og dit senest opdaterede CV. Meget 

gerne senest på fredag – ellers giv besked om at du vil vende tilbage, hvis du har svært ved at nå det. 

Vi håber at høre fra jer! Og hvis ikke du har lyst eller tid selv, så prik til en dygtig kollega.  

-- 

Bestyrelsen sendte i mandags et åbent brev til regionsrådsformanden og sundhedsudvalget i Region 

Hovedstaden med en opfordring til hurtigst muligt at ophæve suspenderingen af hjemmefødsler i regionen. 

Du kan læse brevet her. 

https://www.jordemoderforeningen.dk/dansk-jordemoderfagligt-selskab/nyt/ 

-- 

Husk at det fortsat er muligt at melde sig ind i DJS. Hvis du allerede er medlem, har du modtaget et girokort 

med mulighed for tilmelding til PBS. Nye medlemmer er også meget velkomne. Vi har brug for medlemmer 

til at støtte vores arbejde, så det lader sig gøre at deltage i fx guidelinearbejde som beskrevet ovenfor.   
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