
Bemærkning til sagen fra 14. august vedrørende administrationens opfølgning på spørgsmål fra Marianne 

Frederik til punktet om mulighederne for at indgå en intern regional vikaraftale med Jordemoderforeningen. 

 

Der er tilføjet følgende nye afsnit i sagen: 

 

”Administrationen/Center for HR har efter FU-mødet den 14. august overfor Marianne Frederik 
oplyst, at der i maj og juni måned har været afholdt forhandlingsmøder med henblik på at indgå 
aftale om en intern vikarordning for jordemødre i regionen. Jordemoderforeningens økonomiske 
krav har dog udgangspunkt i foreningens aftale med private klinikker, og foreningen har ikke vist 
interesse for at indgå aftaler for vikaransat personale, der flugter med de økonomiske vilkår 
regionen eksempelvis har aftalt med DSR omkring sygeplejeuddannede vikarer. Det er aftalt et nyt 
forhandlingsmøde med Jordemoderforeningen primo september, men administrationen vurderer, 
at udsigterne til at der opnås enighed omkring en aftale som ganske små”. 

 
Der er endvidere sket ændring af nedenstående oprindelige tekst. I sagen fra 14. august står der følgende: 

 

”Hospitalerne og administrationen er således blevet enige om, at man i fællesskab ophører med brug af 

eksterne vikarer fra den 1. november 2018. Hospitalerne har endvidere for månederne efter vikarstoppet og 

frem til 1. maj 2019, indgået aftale på tværs af fødestederne om fælles principper for honorering og 

vagtplanlægning med henblik på at sikre tilstrækkelige ressourcer på alle fødesteder”. 

 

I sagen til 18. september er der lavet en præcisering i teksten, og der står nu: 

 
”Hospitalerne og administrationen er således blevet enige om, at man i fællesskab ophører med 
brug af eksterne vikarer fra den 1. november 2018. Hospitalerne har endvidere for månederne 
efter vikarstoppet og frem til 1. maj 2019, igangværende drøftelser på tværs af fødestederne om 
hvilke principper, der vil være brugbare for honorering og vagtplanlægning med henblik på at 
sikre tilstrækkelige ressourcer på alle fødesteder i en overgangsperiode mens vikarstoppet 
effektueres”. 

 


