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Til uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen 

 

 

 

 

 

 

21. september 2015 

 

 

Referat af møde i uddannelsesudvalget ved  

Jordemoderuddannelsen, mandag den 21. september 2015  

 

Fremmødte: Formand for UU, Anne Fabricius (AF), Vita Nielsen (VN), Vivi 

Lautrup (VL), Louise Clausen (LC), Annika Frøkjær Kanstrup (AFK), Ina 

Thy-Madsen (IT) 

 

Afbud: Gitte Valeur, Anette Lund Frederiksen, Ellen Aagaard Nøhr, Anne 

Lisbeth Nyvang, Pia Feldborg, Nanna Æbeløe Brouer og Susanne Rasmus-

sen,  

 

AF bød velkommen til de få fremmødte og gav ordet videre til IT i forhold 

til 1. punkt på dagsorden. 

  

 Opsamling på uddannelsesrevisionen, hvilken betydning har 

formiddagens information for den aktuelle udviklingsproces 

på jordemoderuddannelsen? 

IT fortalte om det store arbejde som p.t. er i gang i forhold til ud-

dannelsesrevisionen. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper som 

hver især har defineret nogle overordnede/generelle rammer for de 

9 sundhedsuddannelser.  

 

IT er med i den monofaglige gruppe for jordemoderuddannelsen.  

Arbejdet i den monofaglige gruppe er meget styret og har på nuvæ-

rende været i gang i 1 måned. Foruden IT er gruppen repræsenteret 

af: 

o Lisbeth Hammer, chefjordemoder på Ålborg Sygehus, repræ-

sentat for Region Nordjylland, 

o Ellen Tobiasen, chefjordemoder, Næstved Sygehus, repræ-

sentant for Region Sjælland 

o Carla Mynster, studenterrepræsentant fra Metropol 

o Ghita Cajus, studieleder på UCN 

o Bodil Møller, uddannelsesleder, Metropol, ledernetværkets 

repræsentant 

o Lillian Bondo, Formand for Jordemoderforeningen 

o Kommunerne har desværre ikke kunnet stille med en repræ-

sentant. 

 

        Ghita, Bodil og IT er i gang med papirarbejdet ud fra de skabeloner      

        for leverancerne, der er defineret af ekspertgruppen.  

 

        Der er lavet udkast til en dimittendprofil, som man skal anvende i    

        arbejdet med bekendtgørelsen/studieordningen. 

 

        De monofaglige grupper skal aflevere deres udkast d. 15. december  
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          2015 – den 13. januar 2016 forventes det, at Styrelsen har udarbej- 

          det det endelige forslag til bekendtgørelse. 

 

      Overordnet har Styregruppen besluttet: 

 

o Uddannelserne er på 3½ år 

o Der er autorisation til samme virksomhedsområde 

o Samme antal ECTS-point  

o Samme fordeling af klinik/teori andel 

o Semesteropdelt på 30 ECTS- med enheder på 10 ECTS 

o Fælles uddannelseselementer på de første 2 år 

 

          Uddannelserne vil altså efter de første to år have indeholdt de sam- 

          me uddannelseselementer, men ikke nødvendigvis i samme række- 

          følge. 

           

          Der var en bemærkning om, at man ved ovennævnte forskellighed,   

          måske kunne sikre sig en minimering af overflytninger de første 2  

          år?  

 

      Der er forskellige ønsker om tilrettelæggelse af de kliniske perioder  

          og fortsat en drøftelse af, hvordan en selvtilrettelagt periode, modul  

          13, fortsat kan indpasses i uddannelsen. IT gennemgik flere forskel- 

      lige muligheder, som kunne tale både for og imod den øvrige ud- 

      dannelsesplanlægning. 

 

      Hele processen kan i øvrigt følges via: www.sundhed.dk  

    

 Hvordan kan UU støtte udarbejdelsen af ny studieordning? 

Når alt begynder at ”tegne sig”, forventer IT, at uddannelsesudval-

get skal involveres. De 3 jordemoderuddannelser har talt om, at det 

kunne være relevant med ét stort fælles møde for de 3 Jordemo-

deruddannelsers uddannelsesudvalg. Det er vigtigt, at de deltager 

og drøfter aftagerfeltets vinkel på uddannelse og slutkompetencer.   

 

Uddannelsesudvalget var enigt om, at det er vigtigt, med gode 

kompetencer i de kliniske perioder, men at man også kan få for 

meget teori før en klinisk periode. Det er en balancegang som skal 

gennemtænkes i forhold til planlægning af de kliniske perioder. 

 

IT har en forventning om, at næste møde i uddannelsesudvalget 

kan blive enten på den planlagte dato i marts (9/3-2016) eller i april 

2016.  

 

AF gav udtryk for, at IT må sige til, når der er brug for, at uddan-

nelsesudvalget samles – evt. høres via mailkorrespondance. 

 

 

 

 

 

http://www.sundhed.dk/
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 Status på Institutionsakkrediteringen 

IT fortalte, at institutionsakkrediteringen er rullet i gang. Akkredite-

ringsudvalget var til møde med UC’et i august 2015 og har set im-

plementeringssporene som er nedskrevet. Der skal udarbejdes en 

selvevalueringsrapport jf. de nedskrevne spor. Spor B er væsentlig i 

forhold til uddannelserne og spor D er væsentlig i forhold til håndte-

ring af de kliniske perioder. Sporene skal sikre en ensartethed og 

åbenhed såvel intern som ekstern i institutionen.  

 

Man er i gang med at beskrive de procedurer der er og på sund-

hedsuddannelserne er man gode til at dele/sparre med hinanden, så 

IT er overbevist om, at vi nok skal nå i mål og forhåbentlig få en 

positiv institutionsakkreditering.  

 

 Kort nyt fra Uddannelsen 

Vedlagt referatet var ”Kort nyt fra Uddannelsen”. IT fremhævede 

især, de samarbejdsaftaler der er ved at være på plads med både: 

Norge, Island, Grønland og ikke mindst Australien. Uddannelsen har 

for nylig haft besøg af en utrolig inspirerende Professor fra Clinical 

Chair ACT Health Directorate and University of Canberra, Australien.  

 

På modul 13, som er et valgfagsmodul, opleves en stor interesse for 

internationale studier. Af hensyn til de studerendes manglende erfa-

ring, udsendes de studerende kun 2 og 2 – der er mange forskelle i 

forhold til landenes kultur, som kan være svære at agere i og stå 

alene med.  

 

 Eventuelt 

IT sørger for at få forretningsordenen sendt til Gitte Valeur til god-

kendelse/underskrift.  

 

 

 

 

Godkendt uden bemærkninger. 

 


