
 
Arbejdsgrupperne om sundhedsfremme og evidensbegrebet 
De to arbejdsgrupper har lagt et formidabelt arbejde i at få udarbejdet selskabets baggrundspapirer om 

hhv. sundhedsfremme og evidensbegrebet. De er nu så langt i processen, at de har modtaget review-

kommentarer på deres arbejde og er nu i gang med at revidere dokumenterne en sidste gang. Vi forventer, 

at de ligger klar til vores årsmøde i maj, hvor grupperne også vil præsentere deres arbejde. Vi er meget 

taknemmelige over, at vi har fået nogle utroligt kompetente reviewere på begge dokumenter.  

 

Samarbejde med DSOG og Jordemoderforeningen  
D. 1. marts havde vi vores halvårlige samarbejdsmøde med DSOG og Jordemoderforeningen. Vi brugte en 

stor del af mødet på at drøfte de nuværende udfordringer på svangre- og barselsområdet. Der er stor 

enighed om, at der mangler ressourcer på vores område. Og der er også enighed om, at der er 

udfordringer, der ikke kun handler om ressourcer men også om kultur. Det fortæller kvinderne os i utallige 

vidnesbyrd, og det skrev vi et indlæg om i Politiken d. 18. december 2020 

https://www.facebook.com/dsogdk/photos/a.888614124554588/3549579635124677/ 

Vi er optagede af, hvordan vi kan arbejde for at forbedre uddannelsen indenfor kommunikation og fælles 

beslutningstagning for både jordemødre og læger. Og også hvordan vi kan medvirke til en kultur, hvor vi 

taler med hinanden og med kvinderne om de forløb eller hændelser, hvor vi kommer i tvivl om, hvordan vi 

har håndteret det. For nuværende har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal arrangere en national, 

tværfaglig temadag om samtykke, fælles beslutningstagning og vores fælles kultur i behandlingen af og 

omsorgen for gravide, fødende og barslende kvinder.   

 

Krisemøde om svangreomsorgen 
Mødrehjælpen indkaldte til krisemøde d. 19. februar om vilkårene for gravide og fødende kvinder. De skrev 

bl.a.: ”De sidste måneders debat, hvor borgere og organisationer er stået frem offentligt med hård kritik, 

har vist, at der er et akut behov for politisk handling, der skal genoprette tilliden til svangreomsorgen og 

sikre alle gravide en tryg fødsel.” Der var inviteret repræsentanter fra faglige organisationer og selskaber, 

brugerorganisationen Forældre og fødsel samt politiske ordførere. Mie de Wolff deltog som repræsentant 

fra DJS’ bestyrelse.  

https://www.facebook.com/dsogdk/photos/a.888614124554588/3549579635124677/


 

National Klinisk Anbefaling (NKA) om igangsættelser 
Arbejdet med den nye NKA er i gang i Sundhedsstyrelsen. Til udarbejdelse af anbefalingerne er der nedsat 

en faglig arbejdsgruppe, hvor Jordemoderforeningen har tre pladser. Jordemoderforeningen er 

repræsenteret ved udviklings- og forskningskonsulent Anne-Mette Schroll, mens Dansk Jordemoderfagligt 

Selskab har udpeget de to øvrige repræsentanter efter en ansøgningsrunde; Eva Rydahl, ph.d. og lektor ved 

KP og Nina Olsén Nathan, ph.d.-studerende ved Julian Marie Centret, Rigshospitalet. Processen har indtil 

videre taget længere tid end først berammet, så der er for nuværende ikke noget nyt at melde ud.  

 

Årsmøde og generalforsamling 2021 
Sæt kryds i kalenderen! 

Tid: 6. maj 2021 kl. 12-18 

Sted: Holbæk Sygehus – hvis det pga. corona ikke kan afholdes fysisk, vil det blive afholdt virtuelt  

Pris: Medlemmer af DJS: 100kr, dog gratis såfremt det afholdes virtuelt 

 

Spændende program 

Det fulde program kan læses her, hvor du også kan tilmelde dig. 

https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/177/  

Det er disse oplæg du kan glæde dig til:  

RECeiVe – Rebozo som forbehandling til vendingsforsøg ved UK - virker det? 

Verdenspremiere! Præsentation af resultaterne fra Recieve-study omkring rebozo som forbehandling til 

vendingsforsøg. Forskningsprojekt gennemført i Danmark i 2015-2018 

Medikalisering af fødselshjælpen 

Eva Rydahl, jordemoder og ph.d  

Eva fortæller om sin seneste forskning om medikalisering af fødsler i Danmark. Kom og stil spørgsmål og 

vær med til en garanteret spændende jordemoderfaglig diskussion af resultaterne. 

Politiseringen af svangreomsorgen 

Nicole Thaulagant, lektor, RUC, ph.d., cand.scient.soc. 

Med udgangspunkt i aktuel forskning, der undersøger de franske jordemødres kamp for professionel 

anerkendelse, fortæller Nicole os om, hvad vi kan ”lære” om de udfordringer, som den danske fødselskultur 

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

Nyt fra arbejdsgrupperne  

Præsentation fra DJS’s arbejdsgrupper omkring evidens og sundhedsfremme. 

Generalforsamling i Dansk Jordemoderfagligt Selskab   

Med årsberetning og valg til bestyrelsen. Dagsorden kommer på hjemmesiden 

http://www.jordemoderforeningen.dk/dansk-jordemoderfagligt-selskab/ senest d. 25.marts 2021. 

Som hvert år, vil der på generalforsamlingen blive afholdt valg til bestyrelsen i DJS. Der er i år valg til fire 

bestyrelsesposter, og da Heidi Fischer og Katja Schrøder ikke genopstiller, er der rig mulighed for at blive 

valgt ind og deltage i bestyrelsen i DJS. Desuden skal der ifølge vedtægterne også ske et formandsskifte i år. 

https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/177/?fbclid=IwAR2w8uSHRuFPUBnuHocieAbjNMNl5a9M1NENm5gbseqodDwAfNVL635HRvU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jordemoderforeningen.dk%2Fdansk-jordemoderfagligt-selskab%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Xl58Lq8JrRcMyXHbPAqHMd1mLoJKkcb7sTtdd0E2S3B8N4v_WafD8_9g&h=AT2jfWrSVnUfjAkIvpMHqugIsmWTGkQ4uFhhTqdMTl7iWsse5-uHJsxOsA0c_F3zWEIZHLg6uZpRNo69JgbFyooKU29tEOApZzu0JzTDZI6GJ_9ZBK2GeaYBZ_TgSFqch7Y


Er du nysgerrig efter at vide mere om bestyrelsesarbejdet eller overvejer du at stille op, er du meget 

velkommen til at kontakte de nuværende bestyrelsesmedlemmer for at høre mere om bestyrelsesarbejdet. 

Der er brug for alle slags kompetencer og jordemoder-profiler i bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i 

et bestyrelsesmøde for at se, hvordan vi arbejder, er du velkommen. I øjeblikket foregår det virtuelt, så det 

kan næsten ikke være nemmere at møde op. Næste møde er 18. marts kl. 19.30, så vil du lytte med må du 

meget gerne sige til. 

 

 


