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Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde onsdag den 14. marts 2012 

ved Jordemoderuddannelsen 

 

 

Tilstede:  

Anne Fabricius, Charlotte Bjerre, Susanne Rasmussen, Gitte Valeur, Vivi 

Lautrup, Stephanie Højrup Jespersen, Birgit Bro, Anette Maagaard, Ina 

Thy-Madsen, Pia Feldborg og Anne-Lisbeth Nyvang. 

 

Afbud fra:  

Niels Christian Hvidt, studerende Louise Rømer Madsen og oplægsholder 

Inge Berg. 

 

Ny oversigt/adresseliste over Uddannelsesudvalgets medlemmer omdelt.  

 

 

Formanden bød velkommen. Derefter var der en kort præsentationsrunde. 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. “Siden sidst” 

Anette Maagaard supplerer med yderligere kommentarer til bilaget 

”Siden sidst”. Rektor Søren Vang Rasmussen har valgt at gå af som 

rektor. Han stopper i løbet af foråret. Der skal være bestyrelsesmø-

de den 27. marts, hvor det skal afklares omkring ansættelse af ny 

rektor. UC Syddanmark er i gang med besparelser, så forventningen 

er, at der kommer et hurtigt opslag og gerne en ny rektor inden 

sommerferien. 

 

Anne Fabricius spørger ind til punktet om kliniske interne prøver og 

deres censurering. Er der en egentlig begrundelse for afslaget på 

vores ansøgning om deltagelse i interne kliniske prøver. Ina Thy-

Madsen svarer: Afslaget er givet med den begrundelse, at FIVU ikke 

finder, at formålet med ansøgningen er, ”ved forsøgsordninger, at 

udvikle indholdet i uddannelsen”, men udelukkende er at bortskaffe 

en logistisk udfordring for uddannelsen.  
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Charlotte Bjerre ser en udfordring i logistikken med brugeren, da de 

fordeler sig ud over flere steder.  

Ina Thy-Madsen supplerer med, at opgaven med at Jordemoderud-

dannelsen skal ud til alle kliniske interne prøver så meget uoversku-

eligt ud fra start, men efter hun har fået overblik over alle prøveda-

toer og steder, så er det gået fra at være uoverskueligt til at være 

muligt. Her i foråret vil det primært være Ina Thy-Madsen og Karin 

Nedergaard, der tager Jylland og Fyn. Kirsten Ilum og Anne-Lisbeth 

Nyvang dækker Sjælland. 

 

Anette Maagaard siger supplerende, at der allerede er et meget tæt 

samarbejde mellem teori- og praktikinstitutionerne, så ministeriet 

kunne fint havde givet dispensationen. 

 

Gitte Valeur har hørt, at Jordemoderuddannelsen i København vil 

samle prøverne i København og bruge skuespillere i stedet for ”rig-

tige” brugere. 

 

Vivi Lautrup fortæller, at hun var censor på modul 12 i København 

og der faktisk var skuespillere inde og agere fødende. Umiddelbart 

virkede det godt med skuespillere. Skuespillerne var rigtig dygtige, 

selvom de ikke alle selv havde født tidligere. Det var en dyr eksa-

men, da der skulle hyres skuespillere og lejes lokaler. 

 

Anne-Lisbeth Nyvang fortæller, at der er en jordemoderstuderende 

fra Esbjerg, der skal skrive projekt med en fysioterapeutstuderende 

fra København, så der bliver arbejdet tværfagligt. 

 

Charlotte Bjerre spørger til udtalelsen fra Marianne Jelved. Anette 

Maagaard siger, at vi er nødt til at prøve at bruge vores politiske ta-

lerør for at få indflydelse. 

 

Ina Thy-Madsen fortæller, at uddannelserne her på UC’et har for-

skellige vilkår. Vi skal argumentere for, hvorfor vi ikke skal afkorte 

uddannelsens længde. Der spares måske SU, men så skal der evt. 

aflønnes mere ude i klinikken, så det bliver ikke billigere. Før 1939 

var uddannelsen kortere, men der var til gengæld også kun 2 ugers 

ferie. 

 

Charlotte Bjerre supplerer med, at det er vigtigt, at vi får opbakning 

alle steder fra - også fra Jordemoderforeningen. 

 

Anette Maagaard fortæller, at der på det seneste har været meget i 

pressen om, at der er for få undervisningstimer. Rektorforsamlingen 

kigger i øjeblikket på, hvordan fordelingen på de forskellige uddan-

nelser er.  

 

Anne Fabricius spørger, om vi kan runde punktet ”Siden sidst” af. 

Der bliver suppleret yderligere med kommentarer til frafaldsunder-

søgelsen og fastholdelse. 
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Ina Thy-Madsen orienterer omkring lejemålet til de studerende i 

Holbæk, som er kommet i stand med stor hjælp fra Anne Fabricius.  

Anette Maagaard fortæller, at der var en del røre i forbindelse med, 

at en kommende jordemoderstuderende havde købt en praktikplads 

i Esbjerg. Da det blev nævnt i huset, måtte vi konstatere, at det og-

så sker andre steder i huset. I øvrigt er det ikke ualmindeligt bl.a. 

på medicinstudiet. 

Pia Feldborg siger, at der tilsyneladende ikke er konflikter på holdet 

efter episoden, som vi måske havde frygtet. Det er faktisk et rigtig 

godt hold. 

 

Anette Maagaard nævner kompetencer i forhold til udlandsophold. 

Punktet skulle have været drøftet, men af tidsmangel kommer det 

ikke på denne gang. Måske kan det tages op senere. 

 

Ina Thy-Madsen supplerer til det på mødet omdelte papir vedrøren-

de ”Hold J6 dimitterede i juni 2011 og hold J7 dimitterede i januar 

2012”.  

At de dimitterede, der har jobs i udlandet også er faste stillinger. 

Ina Thy-Madsen fortæller, at der er skaffet 120 stillinger, hvor jor-

demødre ikke tidligere har været tænkt ind. 

 

Susanne Rasmussen siger, at der i Kolding decideret bliver søgt ef-

ter jordemødre på barselsafsnittet, hvilket hun synes er godt, da de 

på den måde kommer ud og får erfaring i stedet for at gå arbejdslø-

se. 

 

Ina Thy-Madsen fortæller, at jordemødre uddannet i England har et 

lavere niveau end i Danmark, så der skal udfyldes en del papir i for-

bindelse med jordemødre, der skal arbejde i England. Der arbejdes 

på at udarbejde et dokument, som skal supplere eksamensbeviset.  

 

Ina Thy-Madsen og Hanne Graugaard skal til England i maj for at 

gøde jorden yderligere for både studerende og uddannede jorde-

mødre. 

 

 

3. Temaemne: Ungdomskulturen i dag og dens betydning for 

uddannelsen af jordemødre 

 

Steen Bo Thorsen deltager under hele punkt 3. 

 

Birgit Bro fortæller om ungdomskulturen, som hun ser den i 

øjeblikket i gymnasieskolen.  

 

Birgit Bro’s oplæg bliver udsendt sammen med referatet. 

 

Overskrifter fra oplægget: 

- Sokrates citater 

- Politiske identiteter 

- Industriindividet – netværksindividet 

- Den nye mediesituation (undervisningen gennemhulles) 
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- Socialt og fagligt engagement  

 

Nogle af de ord, som Birgit Bro sætter på den unge generation, er: 

- On-line generation 

- Sig selv i centrum 

Hun mener, at der skal kunne sættes grænser og at der engang 

imellem skal rumpeflid til (lære uden ad). 

 

Kulturen bevæger sig hen imod, at der ikke er så mange ansøgere 

til de hardcore humanistiske fag. Der er flere ansøgere til de mere 

bløde fag.  

 

Profil af en jordemoderstuderende i dag v. jordemoderstude-

rende Stephanie Jespersen. 

 

Stephanie Jespersen’s oplæg bliver udsendt sammen med referatet. 

 

Stephanie Jespersen fortæller, at det er svært at få de studerende 

til at engagere sig. Hun har f. eks. spurgt sine medstuderende inden 

mødet ”Hvordan er det at være jordemoderstuderende”, der var kun 

indkommet få svar. Derudover er det svært, at få de studerende til 

at møde op til arrangementer. De kæmper for egen sag, men det 

kniber, når de skal arbejde for sammenholdet. Hun fortæller, at det 

heller ikke altid er let at være jordemoderstuderende. En del flytter 

7-8 gange i løbet af studiet. Det er både dyrt og tidskrævende. 

 

Susanne Rasmussen foreslår, at JSR kan flytte deres møder ud på 

klinikstederne, så de evt. kan få flere med til deres arrangementer. 

Kolding vil gerne være behjælpelig med udlån af lokaler, hvis det er 

muligt. 

 

Stephanie Jespersen mener, at de unges ageren på Facebook kræ-

ver en politik. JSR vil drøfte det på næste møde og bringe det til 

drøftelse. 

 

Susanne Rasmussen fortæller, at Kolding allerede har en Facebook 

politik.  

 

Ina Thy-Madsen fortæller, at vi allerede har retningslinjer om brug 

af Facebook fra juni 2010 og at det netop er besluttet, at de skal 

tages op til revision. 

 

Charlotte Bjerre siger, at det har været på hovedbestyrelsesmøde i 

Jordemoderforeningen. Så man skal tænke meget over, hvad der 

skrives og evt. hvilke regler, man overtræder, da det kan være let 

genkendeligt, det man skriver. 

Charlotte Bjerre nævner, at Facebook evt. kan bruges uhensigts-

mæssigt, når stillinger skal besættes.  

 

Pia Feldborg fortæller, at de studerende bliver orienteret om, at de 

skal tænke over, hvad de skriver på Facebook. 
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Det bliver foreslået, at den enkelte studerende kan skrive under på, 

at de vil overholde vores Facebook politik, når de skriver under på, 

at de har tavshedspligt. 

 

Anette Maagaard roser JSR på Jordemoderuddannelsen. Hun synes, 

at det er et meget velfungerende fungerende råd set i forhold til an-

dre studenterorganisationer i huset. 

 

Underviser og psykolog Steen Bo Thorsen fortæller om sin 

oplevelse af de jordemoderstuderende i Esbjerg bl.a. set i ly-

set af erfaringen gennem mange år med andre studerende. 

 

Steen Bo Thorsen’s oplæg bliver udsendt sammen med referatet. 

 

Overskrifter fra oplægget: 

-    Nogle betragtninger over – hvorfor er det så interessant at  

     undervise i psykologi på Jordemoderuddannelsen 

- Kort form – hurra hurra hurra 

- Min uddannelse 

- Mine arbejdspladser inden ansættelse på seminariet 

- Mit erfaringsgrundlag 

- Lidt om uddannelserne som system 

- Forholdet mellem teori og praksis 

- Kun ved at have relevante situationer at forholde sig til kan un-

dervisningen give reelle kompetencer 

- Refleksion 

- Forudsætninger 

- En psykologisk vinkel til den kommende drøftelse: 

Identiteten som medspiller/modspiller i studiekultu-

ren/ungdomskulturen 

        

Steen Bo Thorsen siger, at det er meget vigtigt at passe på den go-

de kultur, der er på uddannelsen. Han synes, at han er blevet mødt 

meget positivt både af studerende og ansatte. 

 

Der er nogle helt specielle værdier i faget – Stephanie Jespersen ta-

ler om suset, det kan han godt forstå. Det er vigtigt, at man i JSR 

definerer egne værdier.  

 

Gitte Valeur kunne ønske sig en time mere, hvor der var tid til at ta-

le om, hvilke strategier vi skal bruge for at få de studerende op 

igen, når de synes, de ikke kan finde ud af noget. Der udspandt sig 

en diskussion om den studerendes rolle. 

Vivi Lautrup spørger om, hvordan man skal få den studerende til at 

træde i baggrunden ved en fødsel og lade den fødende være i cen-

trum og hvordan man får det til at virke som en supervision og ikke 

en irettesættelse.  

Steen Bo Thorsen anbefaler, at man skal lytte til den studerende og 

give supervision. Give den studerende tid. Klinikstedet kan starte 

med at fortælle den studerende, hvad de kan tilbyde af hjælp f.eks. 

samtaler, supervision m.m. 
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4. Valgperiode for Uddannelsesudvalgets medlemmer 

Anette Maagaard orienterer om, at vi fremover i UC’et følger den 

kommunale valgperiode.  

Anne Fabricius spørger, om alle ønsker at fortsætte frem til novem-

ber 2013, hvor der så skal være valg af nye medlemmer til Jorde-

moderuddannelses Uddannelsesudvalg. 

 

Alle ønsker at fortsætte. 

 

5. ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser” 

- et uddannelsespolitisk oplæg fra Danske Regioner, hvor anbefalin-

gerne er opdelt i: 

- Dimensionering og rekruttering  

- Indhold i grunduddannelserne  

- Klinisk undervisning i grunduddannelserne  

- Efter- og videreuddannelse. 

 

”Politik for Professionshøjskolernes sundhedsuddannelser” et Policy-

papir udarbejdet af UC rektorkollegiet. Papiret har været til høring i 

ledernetværkene (f.eks. Fysioterapeutuddannelsernes ledernet-

værk) samt Uddannelsespolitisk udvalg under UC rektorkollegiet og 

er nu et godkendt papir. 

 

Anne Fabricius sætter oplægget til diskussion.  

 

Ina Thy-Madsen supplerer med, at Jordemoderuddannelsen også si-

ger klart fra på det fælles indgangsår. Man skal have styr på sin 

kernefaglighed, inden man skal arbejde tværfagligt. Det er vi i hvert 

fald blevet bekræftet i, ifølge modul 5. 

 

Vivi Lautrup tænker, at det er et katastrofepapir. Vi skal alle være 

ens med en lille specialisering.  

Vivi Lautrup spørger, hvad baggrunden er for oplægget. Er det for 

at få et kontinuerligt patientforløb. Tænker dog, at det ikke hænger 

sammen.  

Anette Maagaard siger, at der kommer et tilsvarende oplæg fra 

kommunerne. 

 

Ina Thy-Madsen håber, at regionernes udspil kan bringes op som et 

argument mod snakken om en 3-årig professionsbacheloruddannel-

se. 

 

Charlotte Bjerre: I andre lande er Jordemoderuddannelsen en over-

bygning til sygeplejerske. 

 

Ina Thy-Madsen fortæller, at stærke kræfter i Sverige arbejder på, 

at få en ”rigtig” jordemoderuddannelse i stedet for en overbygning 

på sygeplejerskeuddannelsen. 

  

 

 

Gitte Valeur siger, at tværfagligt samarbejde er i højsæde i Region 
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Syddanmark /OU. 

 

Anne Fabricius taler om kernefaglighed i flere sammenhænge. 

Fremmede kulturer skal integreres. De andre skal være lige som os. 

Respekten for andre kræver, at man ved, hvem man selv er. 

Der anvendes mange specialer på en fødeafdeling. Det bestyrker 

Anne Fabricius i, at vi skal vide, hvem vi er, når vi skal arbejde me-

get tværfagligt. 

 

Charlotte Bjerre siger, at der kan være en vis risiko for, at vi alle 

bliver dårligere indenfor vores respektive uddannelser. 

 

Anette Maagaard siger, at det er vigtigt, at vi er på forkant af situa-

tionen, da det pludselig kommer på bordet og så skal der skal hand-

les på det. 

 

Anne-Lisbeth Nyvang mener ikke, at tværfaglighed kan løse struk-

turelle problemer. Hvordan arbejder man med strukturel-

le/organisatoriske problemer? 

 

Anne Fabricius spørger, om vi kan konkludere noget på nuværende 

tidspunkt.  

Der er enighed om, at vi ikke kan konkludere noget på nuværende 

tidspunkt, men skal følge nøje med i, hvad der rører sig. 

 

 

6. Orientering om det internationale arbejde på Jordemoderud-

dannelsen v. Hanne Graugaard 

 

Hanne Graugaard´s oplæg ”Verden venter kun på dig!” bliver ud-

sendt sammen med referatet. 

 

- Grib chancen for at få inspiration til udvikling af din faglighed 

gennem jordemoderfaglig praksis ved at tage et ophold i ud-

landet 

- Studieordningen 2009 

- Udvekslingsmuligheder, hvilke moduler 

- Udveksling for Jordemoderuddannelsen (indtil nu) 

- Aftaler på Jordemoderuddannelsen 

- Fremtidens samarbejdspartnere 

- Økonomi 

- Somalia 

 

Vivi Lautrup orienterer om den canadiske studerende, som de har i 

Sønderborg lige nu. 
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7. Orientering om et udviklingsprojekt ”Refleksion over reflek-

sionen” v. Else Broberg Jensen  

 

Charlotte Aagaard Nielsen fra Fysioterapeutuddannelsen deltager 

under punktet. 

 

Else Broberg Jensen´s oplæg bliver udsendt sammen med referatet. 

 

På mødet uddelte Else Broberg Jensen papiret ”Drejebog for reflek-

sion i grupper”. 

 

Else Broberg Jensen fortæller om, hvor udviklingsprojektet er star-

tet. 

- UVM National Strategi forskning og samarbejde 

- UC Syddanmark – hvem er med 

- Fire fælles forskningsspørgsmål 

- Læreruddannelsen 

- Sygeplejerskeuddannelsen 

- Pædagoguddannelsen 

- Socialrådgiveruddannelsen 

- Fysioterapeut- og Jordemoderuddannelsen 

  Delphiundersøgelse, meningskategorisering, dialog, struktur for- 

  melle krav, bevidst integration mellem teori og praktik og deltag- 

  else, variation og forskellighed 

- Udvikling af refleksionsredskab gennem et  

  aktionsforskningsprojekt 

- Drejebog for refleksion i grupper 

- Fysioterapeut- og Jordemoderuddannelsen 

  fortsat udvikling af refleksionsredskab og indsamling af empiri      

  henholdsvis på Fysioterapeut- og Jordemoderuddannelsen 

- Data 

- Foreløbige resultater 

- Forskningsprogrammets afslutning 

 

Else Broberg Jensen har arbejdet sammen med Charlotte Aagaard 

Nielsen fra Fysioterapeutuddannelsen på udviklingsprojektet.  

 

Gitte Valeur spurgte om det var frivilligt at deltage. Else Broberg 

Jensen fortalte, at der har været stor velvillighed i at deltage, da 

man i forvejen reflekterer og at frivilligheden derfor primært har 

været relevant i forhold til at sende udfyldte refleksionsark til hen-

de. 

 

Charlotte Aagaard Nielsen supplerer med, at de ser det som en stor 

fordel, at refleksionsredskabet kan bruges i flere sammenhænge. 

 

Else Broberg Jensen siger, at de har været på et par konferencer for 

også der at søge viden. 

 

 

 

Else Broberg Jensen og Charlotte Aagaard Nielsen fortæller, at der 
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afholdes en landsdækkende konference den 23. august 2012 om 

udviklingsprojektet. 

 

Der blev opfordret til, at invitationen meget gerne må sendes ud 

også til klinikken. 

 

8. Valgfag modul 13. Modul 13 er et valgfagsmodul, hvor man 

kan rejse til andre institutioner og følge deres valgfag, men 

man kan også blive hjemme 

 

Da tiden var knap blev der orienteret meget kort om vores valg-

fagsmoduler af Anne-Lisbeth Nyvang og Anette Maagaard.  

 

 

9. Næste mødedato og temaemne 

 

Næste møde afholdes torsdag den 4. oktober 2012. 

 

 

Emneforslag til næste møde: 

- Kandidatuddannelse for jordemødre. Kan vi drøfte indhold m.m. 

  og gøre benarbejdet for oprettelsen af kandidatuddannelsen? 

  Samarbejdspartner i forhold til kandidatuddannelsen. 

 

 

 

10. Evt. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt uden bemærkninger den 26. april 2012 


