
JORDEMODER PÅ ARBEJDSPLADSEN  /  1

FORSØGSORDNING

Jordemoder på 
arbejdspladsen
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I har som arbejdsplads takket ja til at deltage i forsøgsordningen ’Jordemoder 
på arbejdspladsen’. Projektets formål er at reducere gravides sygefravær ved 
at lade en jordemoder konsultere jeres gravide medarbejdere på arbejdsplad-
sen. Her vil fokus være at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel under gravidi-
teten.

I dag bliver 2/3 af alle gravide sygemeldt under deres graviditet, og gennem-
snitligt har en gravid 48 sygedage. Det er et højt sygefravær, som vi håber, vi 
sammen kan reducere. 

Sundhedsstyrelsen finansierer projektet på baggrund af en lignende ordning 
i Norge, hvor man har opnået gode resultater. Vi forventer således også et 
positivt udbytte af indsatsen for både virksomheden, den gravide og medar-
bejdergruppen. 

Forsøgsordningen udføres af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense 
Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk Klinik på Sydvestjysk Sygehus og de 
fire fødesteder i Region Syddanmark.
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Kære arbejdsplads
I gennemsnit har en 
gravid 48 sygedage. 

Ved at forbedre 
arbejdsmiljøet for gravide 

håber vi, at vi sammen kan 
nedbringe dét tal.
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I en graviditet sker der store forandringer på kort tid. Nogle gravide oplever 
store gener, mens det påvirker andre i mindre grad.
Uanset, vil den gravide formentlig have mindre overskud i perioder, hvilket 
kan gøre det udfordrende at bevare den normale struktur for dagen og ar-
bejdslivet gennem hele graviditeten. 
For langt de fleste gravide er deres arbejde forbundet med identitet, tilhørs-
følelse og stolthed. De vil gerne forblive i arbejde, men vil ikke føle sig til 
gene for kolleger og ledelse ved at bede om tilpasninger. 

Som ledelse kan I skabe et rum, hvor I viser, at der er mulighed for tilpasning 
af arbejdet for den gravide. Eksempelvis kan I:

• Kommunikere, hvordan I som arbejdsplads håndterer, når en medarbejder 
bliver gravid

• Præsentere medarbejderne for en eventuel gravidpolitik

Dermed kan medarbejdere opnå kendskab til arbejdspladsens holdning og ac-
cept af behovet for tilpasninger, så det bliver trygt for den gravide at fortælle 
om sine graviditetsbetingede behov.

Forudsætningen for et godt udbytte af forsøgsordningen er en åben og ærlig 
dialog mellem den gravide medarbejder og ledelsen. Undersøgelser af gra-
vides oplevelse af at være gravid på arbejde viser, at mange sætter pris på, 
når lederen tager en aktiv rolle ift. at træffe beslutninger om tilpasninger af 
arbejdet, følger op på eventuelle tiltag, og når en anden fagperson bidrager 
med rådgivning.

Et godt samarbejde på 
arbejdspladsen

Hvordan kan Jordemoder på 
arbejdspladsen bidrage?

Jordemødre er specialister i graviditet og vurderer dagligt graviditetsgener 
og symptomer. Den jordemoder, som tilknyttes jeres arbejdsplads kan derfor 
vejlede den gravide medarbejder i både fysiske og psykiske forandringer. 
Jordemødrene i Jordemoder på arbejdspladsen er desuden uddannede i at 
kunne vurdere risikofaktorer på arbejdspladsen. Det betyder, at de:

• Kan identificere behov for og foreslå arbejdstilpasninger
• Hjælpe med optimering/udarbejdelse af APV og gravidpolitik

Gevinster for den gravide
Med tilbuddet forventer vi, at den gravide får
• forbedrede chancer for at kunne blive i arbejde op til planlagt barsel
• et øget velbefindende med færre bekymringer 
• forbedret kommunikation med arbejdspladsen
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Jeres arbejdsplads tildeles en jordemoder, som vil konsultere jeres gravide 
medarbejdere i løbet af projektperioden 1. maj 2021 - 30. juni 2022. 
Vores forventning er, at en gravid i gennemsnit vil have behov for 2-3 
konsultationer i løbet af graviditeten, hvoraf mindst én er fysisk, men 
derudover også kan afvikles virtuelt. 

Vi forventer, I bidrager ved:

• At informere jeres medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation om 
arbejdspladsens deltagelse i projektet, for positiv udbredelse og 
kendskab til tilbuddet

• At alle nuværende og kommende gravide opfordres til at deltage
• At der er et samtalerum ledigt de dage, der er planlagt konsultationer 

med gravide på arbejdspladsen

Når en gravid ønsker at deltage i ordningen, kan hun enten kontakte sin 
arbejdsmiljø-repræsentant, som kan formidle kontakten til jordemoderen, 
eller hun kan selv kontakte jordemoderen direkte. Jordemoderen har 
tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til arbejdsgiveren uden 
den gravides samtykke. Den gravide kan således inkluderes i ordningen, 
inden arbejdspladsen kender til graviditeten. Vi opfordrer til, at kontakten 
til jordemoderen etableres så tidligt som muligt. Det giver os gode 
forudsætninger for at kunne forebygge arbejdsrelaterede gener.

Den første konsultation planlægger jordemoderen og den gravide sammen. 
Ved det første møde besvarer den gravide et spørgeskema, og derudover vil 
jordemoderen løbende indrapportere data som antal konsultationer, typer af 
arbejdstilpasninger m.m., så vi efter projektperioden kan få indblik i behov og 
effekter. 

Det praktiske

Spørgsmål? 
Kontakt projektleder Anne-Line Brülle:
Anne-Line.Brulle@rsyd.dk  |  2485 2913 

Vi glæder os til samarbejdet!

Med venlig hilsen

Teamet bag Jordemoder på arbejdspladsen


