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Til Uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen  

  
  

Referat 

 
Referat fra Uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen 

 
Fredag den 16. september 2016 kl. 10-15, 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. 
 
 
Til stede: Anne Fabricius, Vita Nielsen, Susanne Rasmussen, Vivi Lautrup, Annika Kan-
strup, Pia Feldborg, Annette Frederiksen (lidt forsinket) 
            
          
 
Afbud: Ellen Nøhr, Birgitte Hovedskou, Anne-Lisbeth Nyvang, Nanna Brouer, Louise 
Clausen 
 
 
I øvrigt deltog: Klinisk uddannelsesansvarlig jordemoder, Lene Kjærgård, oplægsholder 
 
Referent: Studieleder Ina Thy-Madsen  

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst – spørgsmål til 
samme 
Ref: Dagsorden godkendt. 
Spørgsmål til siden sidst-nota: UU ønsker at vide om der er planer om ændringer i 
betalingsforholdende vedr. klinikken. Ithy: Det er der ikke i de præsenterede ændrin-
ger. 
UU vil gerne vide om der, i relation til afsnittet om personaleforhold, er tale om or-
lovsansøgninger på baggrund af uddannelsens økonomi, er det besparelser? Ithy: 
Nej, det er alene ansøgninger, der er begrundet i de ansattes eget ønske.  
UU vil gerne vide, hvem ansættelsesudvalget har valgt til den opslåede stilling på 
uddannelsen. Ithy: Den delvist faste ansættelse er givet til Lisbeth Weller, der har 
været i et vikariat og vikariatet på 32 timer, i perioden 1.11.2016 – 30.06.2018, er 
givet til Lene Kjærgård, der har fået orlov fra sin stilling på SVS i hele perioden. 
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2. Rev. Studieordning – beskrivelse af 1. og 2. semester. I 
den anledning skal UU overveje om de finder, at der er be-
hov for kompetenceudvikling i klinikken mht.  
Ref.: UU udtrykker tilfredshed med den reviderede studieordning, der er selvfølgelig 
ting man kunne have ønsket sig lidt anderledes, men under de givne rammer er der 
forbedringer. Især fordelingen af Teori/praktik på hele semestre vil give bedre ar-
bejdsbetingelser for de klinisk uddannelsesansvarlige og bedre livsbetingelser for 
nogle af de studerende, der får reduceret antallet af flytninger i løbet af uddannel-
sen, alt i alt, skulle det kunne betyde bedre betingelser for de studerendes læring. 
UU vil gerne pointere, at det er vigtigt, at man i implementeringen af den reviderede 
studieordning husker, at det fagprofessionelle, jordemoderkundskaben, ikke må 
nedprioriteres i forhold til det tværprofessionelle. Meget af det tværprofessionelle 
kommer helt af sig selv i det daglige arbejde ude i klinikken, hvor de sundhedspro-
fessionelle supplerer hinanden i opgaverne. 
UU ønsker også, at man husker bredden i jordemoderprofessionen, herunder fær-
digheder, der sigter mod det private arbejdsmarked for dimittender. 
UU informeres om den kommende følgegruppe, bemanding og opgaver, der netop 
er nedsat og har deres første møde i december 2016. 
UU finder idéen om temadage/kurser, målrettet klinikken, i EVU-regi, indenfor det 
tværprofessionelle område, god, men vil gerne, at man tager regionernes meget be-
grænsede økonomi til kompetenceudvikling med i betragtning, når man fastlægger 
priser på udbuddene. 

3. Tema: Kvalitet for de studerende i uddannelsen 
Oplæg ved Lene Kjærgård: ”Klædt på til læring” 
Bilag: Udvalgte slides fra præsentationen. 

4. Møde i foråret – forslag til indhold – opsamling på mødet 
Ref.: Mødet i foråret fastlægges til d. 15. marts 2017, kl. 10.00 – 15.00. 
UU fandt dagens tema og Lenes oplæg så interessant, at man gerne vil have mere i 
samme retning, som tema ved forårets møde. Der er udarbejdet et projekt på kandi-
datuddannelsen ved SDU, hvor emnet er et bud på, hvorledes kontaktjordemoder-
systemet kan støttes når der er en overvægt af, meget, nyuddannede jordemødre 
på et fødested. 
Ithy kontakter forfatteren for at høre om hun ville være en mulig oplægsholder til 
mødet. Uddannelsens projekt Talentudvikling, hvor den endelige rapport nærmer sig 
udgivelse, er også et oplagt tema og selv om den projektansvarlige underviser Inge 
Berg, forlader uddannelsen, kan hun nok overtales til at komme på mødes, som op-
lægsholder. 

5. Evt. 
Ref.: Formand for UU, Anne Fabricius, fortæller, at hun, med udgangen af septem-
ber, går på pension fra sin stilling som Chefjordemoder i Holbæk og dermed også 
forlader UU. Anne har sørget for en efterfølger, chefjordemoder Anne-Marie Jensen, 
Esbjerg og en suppleant til lederkredsens repræsentanter, chefjordemoder, Anne 
Uller, Kolding. 
En opdatering af listen over UU’s medlemmer udsendes med referatet. 
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Kl. 12.15 Frokost med bestyrelsen 
 
Kl. 13.00 – 15.00 Fælles møde mellem bestyrelse og UU, hvoraf ledelsessekretaria-
tet udsender referat. 
 
 
Referatet er godkendt uden bemærkninger. 
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