
 

 

 

Valg til bestyrelsen i DJS 6.maj 2021 

Valgoplæg fra de opstillede kandidater 

Mie de Wolff 

Jeg arbejder som jordemoder på Rigshospitalet hvor jeg er i gang med at afslutte 

mit ph.d.-projekt. 

Jeg genopstiller til bestyrelsen for DJS. Jeg har været med til at danne selskabet og 

været en del af bestyrelsen siden DJS blev dannet. De første år er gået med at 

etablere os som selskab, og det har været en spændende og lærerig proces, der 

har bekræftet mig i, at der er plads til og behov for et fagligt selskab for 

jordemødre i Danmark. 

De næste år ønsker jeg at DJS skal arbejde med at styrke vores faglige position med 

fokus på at videreudvikle vores platform og samarbejde med andre faglige selskaber, og indadtil med en 

styrkelse af organisationen og samarbejdet med Jordemoderforeningen og med det Videnskabelige Udvalg 

og andre nedsatte arbejdsgrupper.  

Jeg håber at mange jordemødre i de kommende år vil få lyst til at deltage aktivt i DJS’ arbejde og være med 

til at definere hvilken retning selskabet skal udvikle sig i. 

 

Jane Dahl 

Dansk Jordemoderfagligt Selskab blev stiftet umiddelbart efter at jeg blev færdiguddannet jordemoder i 

sensommeren 2018. Jeg kan huske, at jeg til den stiftende generalforsamling blev så glad og inspireret af 

alle mine engagerede kollegaer, som brænder for at gøre jordemoderfagligheden endnu mere synlig og 

gældende, på trods af vores faggruppes lille størrelse. Det er en vigtig dagsorden, og jeg håber, at jeg 

sammen med dygtige kollegaer kan være med til at fremme jordemoderfagligheden endnu mere i 

fremtiden. Derfor stiller jeg op som bestyrelsesmedlem i Dansk Jordemoderfagligt Selskab.  



 

 

Der bliver talt meget om jordemødre i medierne lige nu, hvilket er helt på sin plads. Et af argumenterne 

som udenforstående bringer op, når vi taler om travlhed på fødegangene, er, at vi jo bare kan outsource 

noget af vores arbejde. Det tror jeg, at de fleste jordemødre er meget uenige i. Vi skal holde fast i hele 

vores kerneområde, ikke kun arbejdet på fødestuerne, men i hele det reproduktive område, svangre- og 

barselsområdet, både på gulvet og i forskningshenseender. Vi har som faggruppe en kæmpe videns- og 

erfaringskapacitet. Med jordemødrene godt repræsenteret i et stærkt jordemoderfagligt selskab, kan vi kan 

gøre os gældende i sammenhæng med andre videnskabelige selskaber, og vise hvilken kæmpe ressource vi 

er i hele sundhedsvæsenet. Det gavner både os som jordemødre, men især også de nye familier. 

Det er afgørende, at jordemødrene har en stærk stemme, og det arbejde håber jeg, at kunne bidrage til og 

tage del i, hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen i Dansk Jordemoderfagligt Selskab. 

Jane Dahl 

Basisjordemoder Hvidovre Hospital 

 

Githa Cajus 

Uddannelsesleder UCN jordemoderskolen 

Min motivation for at stille op har flere afsæt: 

• Jeg vil gerne bidrage med en stemme, som har et perspektiv på uddannelse af kommende 
jordemødre.  

o Dette er sjældent i fokus, selvom det betyder meget, hvordan vi fremmer kompetencer og 
danner en kultur i professionen, når vi uddanner nye jordemødre. 

o Jordemoderstuderende er kommende kolleger, og et rekrutteringsgrundlag for 
arbejdspladser, privat praksis og videreuddannelser. Så det har en berettigelse af fokusere 
på deres bidrag og forhold under deres uddannelse. 

• Jeg vil gerne bidrage til et fokus på evidens, som inddrager både forskning, praksis og 
patienter/borgere/brugere. 

• Jeg vil gerne bidrage til, at der er fokus på også det tværprofessionelle/-faglige perspektiv i 
drøftelser af emner relateret til jordemoderens virksomhedsområde. Jordemødre arbejder 
selvstændigt. Men der er mange andre faggrupper, som også spiller en rolle for de mennesker, som 
vi beskæftiger os med, og dem skal vi samarbejde med om gode, bæredygtige løsninger. 

Jeg glæder mig til arbejdet, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt. 

 

 

 

 

 



 

 

Thea Thetmark 

Jeg er nyuddannet jordemoder og arbejder på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Jeg arbejder 50/50 på 

fødegangen og vores obstetriske akutmodtagelse for gravide.  

Fra mit daglige arbejde er jeg vant til og kender til udfordringerne i det tværprofessionelle samarbejde 

indenfor obstetrikken. Her mener jeg, at vi jordemødre skal klædes bedre på til tværprofessionelle 

diskussioner, for at beslutninger om en behandling træffes på et solidt fagligt grundlag. 

Jeg er ikke begavet med en kandidat/master eller phd (endnu), til gengæld kan jeg byde ind med erfaring 

fra gulvet samt hvad der rør sig på de obstetriske afdelinger. Derudover er jeg en indsjæl indenfor 

jordemoderfaget, der gerne arbejder hårdt for at opnå mærkbare resultater.  

Jeg har et stort ønske om at komme dybere ind i den videnskabelige del af jordemoderfaget, og ser derfor 

DJS som et oplagt sted at starte.  

 

Nina Olsén Nathan 

Kære kollegaer, jeg ønsker at melde mit kandidatur til bestyrelsen i 

Dansk Jordemoderfagligt Selskab.  

Det var en stor dag da Dansk Jordemoderfagligt Selskab blev stiftet! 
Nu lidt over 3 år senere har selskabet vist sin berettelse og allerede 
repræsenteret os i mange relevante sammenhæng. Jeg har som 
medlem fulgt med i det store arbejde bestyrelsen har lagt og jeg håber 
at få muligheden for at fortsætte dette arbejde som medlem af 
bestyrelsen.  
 

Jordemoder med praksis- og forskningskundskab  
Jeg blev færdiguddannet fra jordemoderuddannelsen i København for 11 år siden og har siden da haft min 
faste gang på fødegangen, først på Glostrup, så Ullevål i Oslo og senest Rigshospitalet. I maj sidste år blev 
jeg fuldtids ph.d.-studerende ved Københavns Universitet med en række studier omhandlende fysiologisk 
ve-svækkelse og dystoci. Derfor mener jeg også at vide, hvad der rører sig både på fødestuerne og i 
forskningsmiljøerne. Min sundhedsfaglige kandidatuddannelse har dannet grundlag for en solid forankring i 
det akademiske, som jeg ønsker at omsætte til at fremme jordemoderfaget.  
 
Med erfaring fra arbejdsgruppen for den national kliniske anbefaling om igangsættelse  
Siden sidste år har jeg deltaget i arbejdsgruppen for den nationale kliniske anbefaling om igangsættelse 
som repræsentant for DJS. Arbejdet pågår og anbefalingen, med tilhørende diskussioner, om hvornår raske 
gravide skal tilbydes igangsættelse er endnu ikke formuleret. Men min deltagelse i dette arbejde har 
bekræftet over for mig vigtigheden af at have et fagligt selskab for jordemødre. Det virker indlysende at vi 
som faggruppe skal være til stede der hvor retningslinjer/policy udarbejdes - fordi vi kan bidrage! 
 
Mig som repræsentant 
Som person er jeg positiv og nysgerrige. Jeg vægter samarbejde højt og mener, at de bedste resultater 
opnås herved. Derfor er jeg også stor fortaler for DJS’s åbne proces omkring udpegning af 



 

 

jordemoderrepræsentanter i forskellige arbejdsgrupper og sammenhæng. Når interesserede kan byde ind, 
ansøge og blive udpeget bliver vores faglige selskab vores alles.  
Jeg har lyst, tid og kræfter til det omfattende arbejde som kræves af bestyrelsen. Jeg håber at kunne 
bidrage med visioner og ambitioner for hvor selskabet skal bevæge sig hen de næste år, samtidig med der 
planlægges masser af faglige arrangementer og skrives høringssvar.  
 
Ideelt set skal sammensætningen af bestyrelsen afspejle jordemoderstanden både i form af kompetencer, 
profiler og geografi. Hvis du mener at jeg kan udfylde en af bestyrelsesposterne således at dette sikres, så 
håber jeg på din stemme.  
  
Vi ’ses’ til årsmødet!  
Nina Olsén Nathan 
 
 

Petra Juul Thorsen 

 
Motivation 
Jeg ønsker at være en del af bestyrelsesarbejdet som suppleant til Dansk Jordemoderfagligt 
Selskab, fordi jeg ønsker at være en del af det faglige arbejde for jordemødre i Danmark. 
Jordemoderfaget står, for mig at se, i en mellemposition: Vi har de seneste år bevæget os ind i det 
videnskabelige felt, men fagets styrke er, at vi er funderet i klinikken. Netop derfor mener jeg, det 
er vigtigt, at bestyrelsen har basisjordemødre, som jeg selv, tilknyttet. Jeg mener, det er vigtigt, at 
jo bedre og stærkere, vi står videnskabeligt, des vigtigere er det at holde kontakten fagets 
fundament og til klinikken. 
Som ung jordemoder har jeg stort set kun set en medikaliseret og fortravlet fødegang, hvor 
hensyn til økonomi og den såkaldte “sikkerhed” for de fødende er altomsluttende. Jordemødre 
som jeg arbejder i en fortravlet hverdag, helt uden tid til refleksion og til det faktum, at vi er 
forpligtet til at holde vores viden ved lige. Desuden står jeg ofte med det problem, at jeg ikke ved, 
hvor jeg skal starte eller slutte, når det handler om at holde min viden ved lige. At lære at 
beskæftige sig med den viden og vidensdeling, som findes i Dansk Jordemoderfagligt Selskab, 
kan for en basisjordemoder være en måde, at styrke faget på blandt andre basisjordemødre, idet 
jeg ville se det som en forpligtigelse at dele ud af det, jeg lærer og ved fra et eventuelt 
bestyrelsesengagement. 
Lidt om mig: 
Jeg er basisjordemoder på Hvidovre Hospital, og jeg arbejder hovedsageligt på fødegang, men 
også -modtagelse og svangreafsnit. Jeg er uddannet fra februar 2019, bor i København og er 31 
år. Udover at have arbejdet på Hvidovre, har jeg arbejdet kortvarigt i både Grønland og Kenya - 
Jeg kan desværre ikke deltage i kongressen, da jeg sidder på den grønlandske østkyst med en 
lettere usikker netforbindelse. 
Jeg håber, at man vil støtte mit kandidatur 
Anna Petra Juul Thorsen 


