
Den norske jordmorforening- et naturlig valg! 

Den norske jordmorforening (Dnj) er rendyrket og spisset organisasjon som organiserer kun 

jordmødre og jordmorstudenter og vi er den største fagforeningen for jordmødre i Norge. Vi 

vet at jordmødre er stolte av faget sitt og at våre faglige utfordringer skiller seg fra annet 

helsepersonell. Les videre om du ønsker å vite mer om våre kampsaker og hvorfor Dnj bør 

være det naturlige valget for alle jordmødre og jordmorstudenter i Norge.  

Jordmorfaget har lange tradisjoner, vi er et selvstendig fag og nylig publiserte vi en artikkel 

om fagets historie. I Norge har det blitt utdannet jordmødre i over 200 år, 60 år lenger enn vi 

har utdannet sykepleiere. Dnj ble stiftet allerede i 1908 og er dermed den eldste 

fagforeningen for kvinner i Norge. Fagforeningens egen stolte historie kan du lese mer om 

her.  

De aller fleste av våre medlemmer er yrkesaktive jordmødre fra hele landet og innen alle 

deler av faget vårt. Jordmorstudenter bringer inn viktige perspektiver og er med dette en 

betydningsfull del av vår medlemsmasse. Vi ønsker at alle kommende jordmødre skal føle 

seg hjemme i foreningen og derfor har de gratis medlemskap så lenge de er studenter, i 

tillegg til det første året de praktiserer som jordmødre. Vi har også jordmødre som fortsetter 

å være medlemmer etter de har gått av med pensjon. Vårt eldste medlem, Nina Giæver, er 

99 år og hun har vært et engasjert medlem av Dnj i over 70 år! I denne inspirerende 

artikkelen kan du lese mer om Nina, hvordan hun har hjulpet vettskremte turnusleger med 

vanskelige skulderforløsninger og blåst liv i kritthvite unger. Alle våre medlemmer er viktige 

for oss, vi har alle noe å lære av hverandre og både ferske og erfarne jordmødre er velkomne 

som medlemmer i Dnj.  

Dnj er en forening med kort vei til beslutningstaker. Det vil si at du som medlem har gode 

muligheter til direkte innflytelse på foreningens politiske og faglige standpunkt. Vi har to 

solide ben å stå på; ett som handler om lønn og arbeidsvilkår og ett som handler om vårt 

brennende engasjement for faget.  

Vi har et godt utbygd tillitsvalgtsapparat som gjør en solid jobb for våre medlemmer og 

ivaretar lokale interesser. For disse har vi ulike opplæringstiltak og vi arrangerer årlige 

konferanser. Vår tariffstrategi er basert på lokal lønnsdannelse som brukes aktivt for å bedre 

medlemmenes lønnsvilkår. Jordmødre skal ha en lønn som gjenspeiler vårt ansvar og vår 

kompetanse! Forhandlingsavdelingen i sekretariatet bistår tillitsvalgte og medlemmer og vi 

har flere eksempler på hvordan vi får gjennomslag for våre lønnskrav. For eksempel gikk 

nettopp en jordmor i Åmodt kommune opp 100 000 i lønn etter hun gikk over til Dnj og 

forhandlet lønn selv med bistand fra forhandlingsavdelingen.  

I vår forening er vi opptatt av fag og vi har som mål å tilby medlemmer oppdatert og relevant 

fag og forskningsinformasjon. Hvert år arrangerer Dnj Jordmordagene; et todagers seminar 

hvor tidsaktuell forskning, fagstoff og arbeidsmetoder blir presentert og diskutert. Vi har 

også jevnlige webinarer med ulikt faglig innhold, og vi har nylig startet opp med å produsere 

aktuelle podkaster. Hvert år deler vi ut 200 000 til i stipend til medlemmer.    

https://www.jordmorforeningen.no/kontakt-oss2/nyhetsarkiv/historisk-tilbakeblikk-paa-jordmorfaget
https://www.jordmorforeningen.no/kontakt-oss2/nyhetsarkiv/historisk-tilbakeblikk-paa-jordmorfaget
https://www.jordmorforeningen.no/om-dnj/historien-vaar
https://www.jordmorforeningen.no/kontakt-oss2/nyhetsarkiv/jordmor-gjennom-syv-tiaar
https://www.jordmorforeningen.no/kontakt-oss2/nyhetsarkiv/jordmor-gjennom-syv-tiaar


Medlemmer fra Dnj har vært ledende i å forske på eget fag og mange av våre medlemmer er 

aktive forskere. Tre av Norges fem professorer i jordmorfag er medlemmer hos oss. I tillegg 

er mange av de med doktorgrad aktive i vår forening. Viktigst av alt, det foregår store og små 

prosjekter i hele landet initiert og ledet av våre medlemmer som handler om å styrke faget!  

I Tidsskrift for jordmødre kan du lese om jordmorfag og hvordan vi arbeider med lønn og 

arbeidsvilkår for jordmødre og på nettsidene kan du lese mer om våre medlemsfordeler.  

Dnj har et engasjert styre som består av leder, to nestledere, leder i faglig etisk utvalg og alle 

regioner er representert med sine ledere. Sentrale politiske saker som vi jobber med for 

øyeblikket inkluderer følgende:  

✓ Jobber mot sentralisering og kutt i fødselsomsorgen - vi vil ha et godt tilbud for alle i 

hele landet, inkludert en styrket følgetjeneste med jordmor 

✓ En styrket barselomsorg! 

✓ Femårig helhetlig utdanning – det mener vi vil være en styrke for faget 

✓ Hva skjer med takster i svangerskapsomsorgen– hva skal til for at de gjenspeiler det 

arbeidet jordmor faktisk gjør?  

✓ Styrke jordmødres arbeidsvilkår ved sykehusene og motvirke en økende 

medikalisering 

✓ Vi forbereder oss til politisk engasjement under Arendalsuka! 

Strategidokumentet som ble vedtatt på landsmøte i september 2022 styrer vårt arbeid. Som 

selvstendig fagforening blir vi invitert inn i fora hvor vi kan fremme vår politikk og vi kan 

alltid tale jordmødrenes sak!  

 

https://www.jordmorforeningen.no/politikk/strategidokument-2022-2024

