
 

Nyhedsbrev maj 2019 

Kære medlem af Dansk Jordemoderfagligt Selskab 

Hermed vores første nyhedsbrev med lidt om, hvad der er sket siden generalforsamlingen i september 
2018 og nyt om tilmelding til DJS’ spændende Årsmøde i september 2019.  

Bestyrelsens arbejde 
Vores første bestyrelsesmøde i oktober 2018 var i det væsentligste præget af konstitueringen af 
bestyrelsen. Derudover tog vi så småt fat på planlægningen af det kommende år, samt udspil til en 
samarbejdsaftale med Jordemoderforeningen. I forlængelse deraf var det vigtigste punkt 
Jordemoderforeningens kongres i november 2018 velvidende, at den ville være vigtig for, hvem der kan 
være medlem af DJS samt kontingentets størrelse.  
Som du nok allerede ved blev det på Jordemoderforeningens kongres vedtaget, at faglige selskaber kan 
oprettes og placeres under Jordemoderforeningen. Da 2018 gik på hæld, var formandskabet i DJS derfor til 
møde med formandskabet og repræsentanter for Jordemoderforeningen. Til dette møde enedes vi om en 
samarbejdsaftale mellem DJS og Jordemoderforeningen, hvor også kontingentet for associerede og ikke-
associerede medlemmer blev fastlagt. Denne aftale tages op til revision en gang årligt.  

Så kom det nye år, og i 2019 kom der for alvor fart over feltet! 

Næsten inden røgen fra nytårskrudtet havde lagt sig, mødtes bestyrelsen for DJS til et heldagsmøde i 
lokaler stillet til rådighed af Jordemoderforeningen. Der blev arbejdet med strategier for kommunikation til 
medlemmer, årshjul, generalforsamling, indmeldelse etc. Væsentligst for dette møde var udarbejdelse af 
mission, visioner og værdigrundlag for DJS. Man kan på hjemmesiden læse hvad DJS arbejder for 
http://www.jordemoderforeningen.dk/dansk-jordemoderfagligt-selskab/  

Et stort og varmt emne for fødeområdet i starten af 2019 var og er Sundsstyrelsens høring om ”Krav og 
faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”. Vi valgte, som mange andre, at afgive høringssvar, 
da vi i høj grad fandt det påkrævet. DJS’ høringssvar kan læses her: 
http://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Dansk_Jordemoderfagligt_Selskab/Hoeringssvar_DJS_org
anisering_af_foedeomraadet.pdf  
 
Senest har formandskabet i DJS mødtes med formandskabet i DSOG til kaffe og morgenbrød på fødegangen 
i Roskilde. Vi fik præsenteret Selskabet og vores tanker for det. Vi talte om fremtidige 
samarbejdsmuligheder, og aftalte en mødekadence på et årligt møde. Alt i alt et positivt og godt møde.  
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Ud af arbejdet med DJS’ mission, vision og værdier sprang behovet for at nedsætte forskellige 
arbejdsgrupper, som kan danne baggrund for det arbejde, der ligger foran os, når DJS i fremtiden inviteres 
til at deltage i faglige paneler, workshops og udarbejdelse af guidelines samt ved afgivelse af høringssvar.  

  

Arbejdsgrupper 
Den første arbejdsgruppe i DJS, evidensgruppen, har begyndt sit arbejde her i maj 2019. I det kommende år 
vil en række gode kollegaer gøre os klogere på evidens. I arbejdsgruppen sidder Mette Juhl (docent ved 
Jordemoderuddannelsen i København), Jannie Rasmussen (stud. på jordemoderkandidatuddannelsen på 
SDU), Inger Gamtofte (uddannelsesansvarlig jordemoder på Herlev Hospital), Mette Sejer Sørensen 
(Jordemoder og lektor på DIS (Danish Institute for Study abroad)) og Rikke Maimburg (forskningsleder på 
AUH). Læs mere her: 
http://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Dansk_Jordemoderfagligt_Selskab/Arbejdsgruppe_evide
ns_maj_2019.pdf 

Da jordemødre arbejder med sundhedsfremme, er der behov for et baggrunds-papir, der afdækker de 
bagvedliggende forståelser og styringsbestræbelser i brugen af sundhedsfremme-begrebet. Derfor ønsker 
vi at nedsætte en arbejdsgruppe, omhandlende sundhedsfremme. Interesserede kandidater kan læse mere 
og søge om deltagelse her: http://www.jordemoderforeningen.dk/dansk-jordemoderfagligt-
selskab/arbejdsgrupper/  Bemærk at fristen for tilmelding til arbejdsgruppen er 1. juni! 

  

Udpegninger til arbejdsgrupper 
Styrelsen for Patientsikkerhed skal til at føre tilsyn med E-health som del af de øvrige planlagte tilsyn, og 
afholdt i forbindelse med dette en workshop, som DJS var inviteret til. Formålet med workshoppen var at 
kvalificere, hvordan man kan gå tilsyn på de mange nye digitale løsninger og afgrænse feltet. Der var 
inviteret interessenter fra diverse faglige selskaber (sundhedsplejersker, læger, diætister osv.), kommuner, 
regioner og ministerier. Bestyrelsen valgte at udpege Monica Ladekarl, jordemoder og ph.d. stud. ved 
Enheden for Epidemiologisk Kostforskning. Monica har gennem en årrække arbejdet med digital 
patientinformation.  

Kort tid efter modtog vi et udpegningsbrev fra Sundheds- og ældreministeriet mhp. at nedsætte et fagligt 
panel i regi af Sundhedsstyrelsen, som skal bidrage til at udvikle en national strategi for forældre med 
fødselsdepressioner. Vi blev af sundhedsministeren inviteret til ”at udpege en jordemoder med særlig 
interesse og viden inden for fødselsdepressioner til at deltage i panelets arbejde.” Særligt denne invitation 
tydeliggjorde et behov for en arbejdsgang for, hvordan interesserede kan ansøge og blive udpeget, så der 
er åbenhed omkring processen og alle har mulighed for at ansøge. Processen med opslag bredt bl.a. på 
Facebook og i fremtiden også i Nyhedsbrevet virkede tilfredsstillende, og der kom ansøgninger fra tre 
meget kvalificerede jordemødre. Vi udpegede Hlin Mogensdottir, vicechef for Rigshospitalets Center for 
sårbare gravide og barslende og Efterfødselsklinikken. Hlin er jordemoder og cand. mag. i Psykologi og 
Sundhedsfremme. 

Denne meget åbne proces omkring udpegninger til arbejdsgrupper ønsker bestyrelsen at fastholde. Du kan 
derfor forvente i fremtiden at møde invitationer til at melde dig. Vi håber at du vil melde dig selv, eller 
prikke en dygtig kollega på skulderen, når der kommer et emne, som har din interesse. 
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Årsmøde og Generalforsamling 2019 

Pt. pågår arbejdet med at planlægge DJS generalforsamling og årsmøde i Kolding d. 12. september kl. 12-
17.  Udover generalforsamling med valg til bestyrelsen vil der blive afholdt årsmøde med faglige oplæg. For 
tilmelding: https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/120/ 

Program: 

• Generalforsamling, valg til bestyrelsen. Dagsorden udsendes senest 6 uger før 

• Aase Pay, Jordemoder, ph.d. Rikshospitalet, Oslo - Fra klinisk undren til forskning 

• Dansk Selskab for Akutsygeplejersker – Erfaringer fra Arbejdet med at opstarte et selskab 

• Annemette Lykkebo, næstformand i DSOG – Erfaringer med arbejdet i etableret fagligt selskab 

• Oplæg fra DJS’ arbejdsgrupper om Evidensbegrebet og Sundhedsfremme 

• Overrækkelse af pris for bedste poster 

  

Der har indtil nu været rigeligt at tage fat på. Og det vil der blive ved med at være. Det har været 
spændende og vi i bestyrelsen glæder os til det kommende arbejde. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Dansk Jordemoderfagligt Selskab 

https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/120/

