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Referat 
Uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen 

 
Onsdag den 22. marts kl. 10.00-15.00 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø 
 

Tilstede: Anette Frederiksen (AF), Anne-Marie Jensen (AMJ), Su-
sanne Rasmussen (SR), Vivi Lautrup (VL), Annika Kanstrup (AK), 
Natasia Roed Hindsbak (NRH), Pernille Tvede Mortensen (PTM), 
Pia Feldborg (PF), Anne-Lisbeth Nyvang (ALNY) Heidi Have (HH) 
 
Afbud: Ellen Nøhr, Birgitte Valeur, Vita Nielsen 
 
Referent: Ina Thy-Madsen (ITHY) 
 
 
Præsentationsrunde og velkommen til udvalgets nye medlemmer 
 

 1. Konstituering af udvalget med valg af formand for udvalget jf. 
forretningsordenen. 
Der er et nyvalgt medlem for ledere fra de kliniske uddannelsessteder: 
Anne-Marie Jensen, Chefjordemoder, SVS,  
Og på den ene af de studerendes pladser, hvor vi siger velkommen til Per-
nille Tvede Mortensen. 
Lederne har ønsket at vælge en suppleant og Anne Uller, Chefjordemoder, 
Sygehus Lillebælt, er valgt. 
Medlem udpeget af bestyrelsen, Ellen Nøhr, har ligeledes ønsket at gøre 
brug af muligheden for at vælge en suppleant og Anette Werner, Kandidat-
uddannelsen i Jordemodervidenskab er valgt. 
Jordemoderforeningens Syddanmarks kreds har ligeledes nyvalg på deres 
suppleantpost, men udpegning og indkaldelse er desværre gået til en 
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gammel mailadresse, uddannelsen beklager og vil efterfølgende rette fej-
len. 
Udvalget skal vælge en ny formand og Anne-Marie Jensen stiller op til 
posten og vælges. Endvidere deltager Institutchef Heidi Have i mødet indtil 
middag, hvor hun skal videre til en anden opgave. 

 
2. Endelig godkendelse af dagsorden:  
Anette Frederiksen vil gerne, at udvalget behandler pkt. 4 som det første 
punkt, da hun skal videre til et andet møde ved middagstid.  

 
 
 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning: 
 
Grunduddannelse: Dimensionering af optag på Jordemoderuddannelsen, 
UC SYD, beskæftigelsessituationen og ønsker fra aftagere: 
OUH: I de sidste 1,5 år har det været svært for Sygehus Fyn, at rekruttere 
de nødvendige ansøgere til de stillinger vi har. Årsagen er formentligt, at 
jordemødrene får ansættelse langt bredere end det man tidligere har været 
vant til. Udfasningen af SSA fra fødeafdelingerne og indfasningen af jor-
demødre har skabt et større behov, det har været godt, har skabt større 
fleksibilitet i afdelingernes vagtsystem – har også været billigere.  
Finanslovsmidlerne har på OUH og Kolding medført 12 nye stillinger og det 
øgede antal unge kolleger har medført flere der går på barselsorlov.  
OUH har ansat de jordemødre, der har søgt og for helt at have dækning for 
sommeren, skulle man egentlig ansætte 5-6 vikarer mere, men det regner 
man ikke med at få, da der ikke er flere der har søgt. 
SVS er i samme situation, mest pga. barselsorlov, med færre ansøgere 
end man har behov for. 
Hverken OUH eller SVS anvender vikarbureau, da vikarerne ikke på kvali-
ficeret vis kan hoppe ind og dække vagterne på højt specialiserede afde-
linger, men man kan nærme sig en situation, hvor man er nødt til at anven-
de dyrere dækning, i form af FEA-vagter (frivilligt ekstra arbejde) til højere 
lønsatser. 
SR efterlyser en undersøgelse af årsagerne. 
AF henviser til et dataark, man har udarbejdet i fødeplansgruppen, der 
beskriver, at der ansættes færre på området, men flere jordemødre (aflø-
sende især SSA). 
Kommunerne er også kommet på markedet for dimittender og aftager et 
stigende antal og man ser flere jordemødre ansat i almen praksis. 
AF: Opgørelser viser, at selv med et stigende antal fødsler, så er der et fald 
i antallet af ansatte (både Jordemødre og Sygeplejersker) indenfor 
svangreomsorg og fødselshjælp. Fremskrivningen for området er pt., at 
man forventer en stigning til ca. 72.000 fødsler i 2025 (2016: 61.614) 
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/foedsler 
Det har, for regionerne, været en økonomisk gevinst, at ansætte jordemød-
re frem for SSA pga. den enorme fleksibilitet det bringer med sig, at man i 
spidsbelastninger, kan trække jordemødre fra de øvrige, mindre akutte 
opgaver, når der er brug for det. 
SR: er normeringerne fulgt med? 
AF: på barselsafdelingerne er bemandingen faldet, der er simpelthen færre 
indlagte, på fødeafdelingerne er de kommet lidt op, også takket være fi-
nanslovsmidlerne, der nu er gjort permanente i bloktilskuddene. 
AMJ og AF: Situationen er alvorlig og der skal gøres noget. 
Styrelsen har indkaldt ønsker til dimensionering for 2017-18 og uddannel-
sen har, som led i processen, sendt en anmodning om en positiv tilkende-
givelse til Region Syddanmark og Region Sjælland vedr. en øget dimensi-
onering, Region Sjælland har svaret positivt og der er indkaldt til møder på 
bl.a. SVS omkring behov/belastning vedr. klinisk uddannelse. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/foedsler�
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HH: UCSYD vil jo gerne opfylde regionens behov, men det er jo vigtigt, at 
også direktionen i regionen og på sygehusene er bekendte med det reelle 
behov og gives mulighed for at se på den belastning det øgede antal stu-
derende vil betyde for afdelingerne. 
AF: der kan være flaskehalse på Neonatal- / Gynækologisk-afdeling. 
AK: hvordan stiller det de studerende, at der sendes flere ud med behov 
for vejledning? 
HH: det er jo netop derfor, der skal sendes en anmodning til regionerne, så 
de kan tage stilling til det øgede behov for vejledning, op mod det faktuelle 
behov for rekruttering. Mangel på arbejdskraft kan let ende i en ond cirkel, 
hvor der heller ikke er overskud til at varetage øget uddannelse ude i afde-
lingerne. 
AF: vi har, bl.a. på teori-klinik-møde d. 15. og 16. marts 2017, haft emnet 
vedr. fordelingen af det øgede optag på de kliniske uddannelsessteder, på 
dagsordenen og de uddannelsesansvarlige er taget med på råd. 
HH: det er jo en forholdsvis lille øgning, 5 pr. år. 
AF: der er et ønske om en øgning på 5 studerende pr. semester, 5 pr. år er 
ikke helt tilstrækkeligt. 
ITHY: Der er et øjeblikkeligt problem i forhold til en øgning på 10 pr. år – 
dels i den aftalte fordelingsoversigt, dels i den øjeblikkelige lokale situation 
på jordemoderuddannelsen, hvor selv 32 studerende er en udfordring og 
har medført en omfordeling af lokaler/hold. 
HH: UC SYD vil selvfølgelig gerne se på om en yderligere øgning på 5 
studerende mere, kan komme på tale fremover, men det vil kræve en stør-
re omorganisering i huset og det behøver mere tid. 
AMJ: Hvis det er det vi kan nu, så gør vi det og så kan vi jo arbejde på, at 
øge det yderligere når alle er klar til det. 
SR: er det på alle tre uddannelser, der søges om en opdimensionering? 
ITHY: Metropol søger ikke om flere end de 10 pr. år, de fik sidste år og 
som i år er gjort permanente, men Aalborg søger om en øgning på 6 pr. år. 
=> et optag på 211studerende pr. år i Danmark, hvis vi får det vi søger. 
ALNY: det er vigtigt, at vi ikke presser noget igennem, der ikke er realistisk, 
så de studerende ender med at fravælge uddannelsen, så vi må give dem 
de rammer, der skal til. 
NRH: vi har lige haft møde med de andre studerende i Danmark og der er 
både mangel på plads på uddannelsen i København og mangel på vejlede-
re ude i klinikken, så det er hårdt for dem. 
SR: det er de små afdelinger, der er flaskehalsen, både neo og gyn, men 
også barselsafsnittene, fordi, der bare er færre indlagt i barsel. 
VL: der er også pres på de små afdelinger fra andre studerende, SSA-
elever bl.a., der også skal være på de afdelinger. Det er jo alligevel fanta-
stisk, at vi kan uddanne ca. 90 pr. ½ år, der alle opsuges derude. Det er jo 
det brede arbejdsmarked, som vi har arbejdet på og vi må glædes over. 
AF: vi skal også tænke over, at det er jordemødre, der meget hurtigt går 
ind i organisationen og meget hurtigt løfter opgaven så godt, at man ikke 
mærker, at de er nyuddannede. De er bare megadygtige. 
PF: Jeg er jo de studerendes talskvinde og der ligger et problem i at få 
presset flere studerende ind i dette hus, så bliver de nomader og det risike-
rer, at betyde frafald på uddannelsen. En anden ting er ansættelser i vika-
riater, der betyder, at hvis dimittender tilbydes faste stillinger andre steder, 
så tager de det. 
AF: Nogen gange ansætter vi i vikariater, for at holde på dem vi ved vi skal 
bruge lige om lidt, men vi tager det med hjem og overvejer om vi kan an-
sætte jordemødre i faste stillinger – til at dække barselsorlovsvikariater. Vi 
ved godt, at bl.a. i HS, har de haft mulighed for at opslå faste stillinger og 
at det har tiltrukket en del. 
SR: En bemærkning til det om, at de er så dygtige, de nye jordemødre, når 
de kommer ud. Vi skal passe på, at vi ikke presser de, også ret nye, vejle-
dere ude i klinikken, så det ikke kommer til at gå ud over kvaliteten, så de 
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måske ikke vil være så dygtige, at de kan magte hele virksomhedsområdet 
på samme måde som vi er vant til.  
VL: netop omkring affolkningen i region Sjælland, har et meget presset 
arbejdsmiljø, haft en stor del af grunden. 
AF: Om det er arbejdsmiljø eller simpelthen mangel på nok uddannede, 
resultatet for den jordemoder, der mangler en kollega i det daglige, er pro-
blemet jo det samme. 
Der er også sket noget i retorikken omkring vort fag og man kommer let til 
at tale et fag ned, men man kan også tale det op. 
VL: der er sket en markant forandring, fra en periode, hvor man næsten 
ikke kunne få job til mangel på ansøgere. 
AF: tiden med for mange, var meget kort og allerede sidste år, var der bare 
for få ansøgere. 
SR: Vi er enige om, at vi ikke skal tilbage til den tid, da vi andre var nyud-
dannede med stor Jordemodermangel og hvor vi arbejdede altid – vi må 
udvise rettidig omhu. 
HH: Man skal kunne balancere i dette, at vi får uddannet et realistisk antal, 
så vi udgår frafald og bibeholder kvaliteten, det er ikke mange steder, at de 
nyuddannede får så stor ros af aftagerne som her, det skulle jo gerne blive 
ved. 
ITHY: Vi er nødt til at være varsomme, da vi jo, jf. oversigten over fordelin-
gen, har omkring 15.900 fødsler pr. år at fordele de studerende på, kom-
mer der flere ud, vil der på sigt, må vi gå ud fra, være bedre forhold for et 
endnu større optag. 
Vi skal tænke smart og overvejelserne og arbejdet på, at få de jordemo-
derstuderende ud i et bredere felt, f.eks. i kommunerne, er jo noget uddan-
nelsen arbejder på, især indenfor barselsområdet. Det er vigtigt at de stu-
derende oplever, hvor deres aftagere sidder – snitfladen til sundhedsple-
jen, egen læge, hvor der også ligger barselsopgaver. Kommunerne er ved 
at være mere på. De har fundet ud af, at når de aftager 38% af dimitten-
derne fra sygeplejerskeuddannelsen, så skal de have flere studerende ud, 
30% er målet for disse. Der er også andre områder indenfor det private 
område, barselshoteller og lign.  
PF: Hvad med SSA’erne, overvejer man at tage dem ind igen? 
AMJ: Nej – der er bare for mange gevinster ved at der er jordemødre på 
begge sider af lejet. Vi har ansat en logistikmedarbejder, der kan arbejde 
med nogle af opfyldningsopgaver. Jordemødrene er også mere trygge ved 
at de arbejder sammen 2 og 2, så de er sammen om opgaven på en mere 
ligevægtig måde. 
AF: Der er så meget læring i at være 2 jordemødre til en fødsel, det er 
noget af det, der gør, at de nyuddannede hurtigt bliver trygge i driften. Det 
er også en arbejdsmiljømæssig gevinst i, at jordemødrene af og til kan 
møde ind i en vagt, hvor de ikke altid skal være maksimalt på i den tunge 
del af relations arbejdet. 
Der er fortsat et vagtlag på SSA og inden planer om, at nedlægge det. 
AK: der er meget læring og af og til også noget trygt i, at være i en jorde-
moderassistentvagt, men man oplever jo af og til, at det ikke varer ved og 
man hurtigt bliver involveret i noget andet. Ulempen kan være at det kan 
tage lang tid at blive rutineret i funktionen. 
SR: Jdm.-ass.-vagten bruges lokalt til at uddanne SSA-elever og vi skal 
sørge for at de får et ordentligt tilbud om uddannelse, de mangler rollemo-
deller, da der ikke længere er SSA’er på sygehuset. 
AK: laver sygehusene pr for sig selv som arbejdsplads? 
AF: Vi har ikke problemer med at tiltrække, men der er bare for få af dem – 
vi kan tiltrække og fastholde dem, men der uddannes for få at tage af. 
 
Konklusion: Støtte til et øget optag og meget gerne, på sigt, flere end 
5 studerende pr. år!! 
 



 
 
 
 

 
 

 

5 / 9 

5 / 9 

Efter- Videre- Uddannelse(EVU): Status på behov hos de regionale 
aftagerne. 
 
ITHY: en del af dette punkt er EVU – er der behov ude i aftagerfeltet, hvor 
vi vil kunne hjælpe med, at der sker kompetenceudvikling? 
 
VL: Der er bestem behov og man vil gerne udvikles, men der ingen penge 
på kursusbudgetterne. 
 
AF: Vi har ansat to, der har været væk fra faget i 6 og 8 år. Det har været 
svært, men det blev klaret ved at der var penge med fra kommunen. Begge 
kunne have brugt mere støtte til det teoretiske, men det har vi ikke tænkt 
på.  
AMJ: Kursuspengene bruges mest internt, hvor vi hyrer og selv afvikler 
kurser. 
ITHY: UCSYD kan udvikle tilbud om undervisning, både her og ude på 
arbejdspladserne og er også, gennem et samarbejde med andre uddan-
nelsesinstitutioner, konkurrencedygtige på markedet. 
En anden mulighed er jo også, at vi kan tilbyde, f.eks. jordemødre, der har 
været ude af feltet i en længere periode, at komme ind og være med på 
specifikke emner indenfor f.eks. jordemoderkundskab o.a. Ergoterapeut-
uddannelsen har haft samarbejde med arbejdsgivere og kommuner om-
kring virksomhedspraktikanter, der manglet opdatering på det teoretiske 
område. 
 
AF: Jeg vil tage denne oplysning med tilbage, for det kunne have været en 
løsning i den netop beskrevne sag. 
 
Forskning og Udvikling inden for professionen: 
 
ITHY: vi vil, på uddannelsen, også gerne invitere os selv ud i lederkredsen 
med bl.a. talentrapporten, men også samarbejde omkring emner med mu-
lighed for Bachelorprojekter, der kunne belyse relevante problematikker. 

 
3. Meddelelser fra udvalget, formanden og studielederen inkl. ”siden- 
sidst” og spørgsmål hertil. 
 
Siden sidst: er sendt ud og der er plads til spørgsmål, (bilag). 
 
AK: Uddannelseszoom: der mangler tal vedr. iværksætteri i Esbjerg? 
ITHY: det ved jeg faktisk ikke, men det vil jeg undersøge. 
Optag: 
AK: kan man se om der er forskel på alderen i ansøgerflokken? 
ITHY: det ved vi ikke endnu, lige nu har vi blot antallet og fra nu af og til 
slutningen af juli, behandles ansøgningerne. 
 
Meddelelser fra udvalget: 
De studerende: Der har været landsdækkende JSR weekend. Man har 
iværksat en kvalitetsundersøgelse af de tre uddannelser omkring de stude-
rendes trivsel. Vi har Stud_PULS, som vi er glade for, men de andre har 
ikke sådan noget. Stud_PULS er mest på teoretisk uddannelse og vi vil 
gerne have noget, der er mere relevant for os, hvor også kliniskuddannel-
ser med. 
PF: Hvem har lavet den. 
PTM: Det gør vi og vi har haft en kandidatstuderende med ude, der har 
hjulpet os med at lave spørgsmål og sætte det hele op. 
SR: Klinikken evalueres jo via spørgeskema fra Rambøll og det kniber 
med, at få vore jordemoderstuderende til at svare på skemaerne. De har 
fået skemaet og er rykket og der er, hos os, kun 2 af 14 mulige, der har 
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svaret. Det er vi kede af, for vi skal jo bruge tilbagemeldingerne. Vi vil ger-
ne have, at uddannelsen bakker op om de skemaer – og også JSR.  
VL: det er ret gode skemaer og spørger ind til samspillet mellem uddannel-
sesstedet og den studerende – det er et vigtigt redskab for os. Hvad tæn-
ker I allerede nu er udfordringerne for jer i jeres studie?  
PTM: Vi har Stud_PULS – vi mangler noget dybere, sammenligninger 
NRH: vi er jo ikke ens på de tre jordemoderuddannelser og det søger vi 
mere information om.  
 
 
HH: jeg vil gerne komme med en opfordring til at få evalueret via Rambøll-
skemaerne, for ellers kommer der ikke ændringer i klinikken, ej heller hvor 
det kan være nødvendigt. Alt andet på sygehusene måles og hvis uddan-
nelsesområdet skal have den bevågenhed som vi synes, at den fortjener, 
så skal det bakkes op med valide undersøgelser. 
Det skal også ses som et vigtigt input til kvalitetsudviklingen på sygehuse-
ne – også på tværs af professionerne, er der forskelle, hvad kan vi lære af 
det – af hinanden? Så det er meget vigtigt. 
Det udbredes til kommunerne nu, så man forsøger at favne hele feltet. 
ITHY: vi har lovning på, at region Sjælland også kommer med, hvor vi lige 
nu har tilpasset vore egne, oprindelige skemaer, så tallene kan sammen-
lignes hen over jordemoderuddannelserne. 
AK: er det belastningen i uddannelsen, der gør at de ikke besvarer? 
HH: det tor jeg ikke helt at jeg vil gå med på, der er jo også andre, der er 
belastede i uddannelsen, så man skal måske mere se på hvorfor og forstå, 
at det er en vigtig del af ens kliniske uddannelse, at give feedback til klinik-
ken. 
NRH: det er nok fordi vi gerne ville have noget, der var mere rettet mod 
jordemoder-stud, hvor man lettere vælger det fra, der er mere generelt. 
ITHY: Jeg skal nok rundt igen og fortælle, hvad uddannelsen bruger tallene 
til – hvordan behandler vi den, hvad ser vi på.  
Og vi kan se, når der f.eks. er travlhed, det påvirker tallene.  
SR: Vi har også rigtig meget brug for at I svarer – f.eks. på spørgsmålet:  
”tid til refleksion” – det skal der være, så når der ikke er det, går jeg tilbage 
til min chef og vi forsøger at finde en bedre måde, at gøre de muligt. 
VL: jeg er spændt: hvor er belastningsgraden – hvorfor er den høj. 
PTM: det er læsemængden – at man kan have f.eks. 5 fag på en uge, med 
megen læsning. Det var måske bedre i moduluddannelsen? 
PF: Det er lidt sjovt, fordi man tidligere har ønsket at få det mere blandet. 
VL: hvilke spørgsmål kunne der f.eks. være i jeres undersøgelse? 
PTM: f.eks.: hvad har man oplevet i studiet af depression, stress osv. Vi vil 
se på forskellene mellem de tre uddannelser. 
Konklusion: Det bliver spændende at se hvilke data, der kommer ud af den 
undersøgelse og hvad de vil kunne bruges til. 

 
 

5. Kl. 13.00-14.00: Tema:  
”Professionstalent, hvad er talent på jordemoderuddannelsen? (bilagt) 
 ”Fremlæggelse af forskningsrapport v. Simon Schulin (SS) og opfølgning 
sammen med Simon og udviklingsgruppen: Annika Kanstrup og Louise 
Paaske (LP) fra ”din jordemoderpraksis” og udviklingsjordemoder, ekstern 
lektor, Inge Berg (IB). 
Udvalget bliver, til en start, bedt om at summe over, hvad de opfatter som 
et jordemodertalent. 
Undervejs, og efter, spørger udvalget ind til baggrund og anvendelse af 
rapporten. 
Giver det mening i en grunduddannelse, hvad kan det bruges til? 
Talent-begrebet, hvordan og hvad vil vi med dette og hvad kan de stude-
rende bruge dette til? Hvordan skulle man gå til værks, hvis man ville gå 
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videre med dette? 
Simon: på Erhvervsskolerne har man arbejdet videre med, hvordan man 
arbejder med talenter. Man har bl.a. udviklet et scoresystem, hvor man ville 
se om man kunne spotte talenter ad den vej? 
Størst effekt, var dog nok, at det var de gode undervisere, der kunne spotte 
talenter. 
PF: var der nogle af dem, der kom ud med høj score, der var overraskende 
for uddannelserne? 
SS: jah, men spørgsmålet var om det holdt hele vejen og i hvert fald ikke 
uden den opfølgende indsats. 
SR: henviser til et TV program om, hvordan man målrettet kan udvikle ev-
ner hos lærlinge, der i den traditionelle uddannelsesverden, anses som 
uden evner. 
VL: hvordan har det så virket? Har de kunnet bruge det? 
SS: det har virket godt, ja det har betydet noget for nogle studerendes 
selvopfattelse og dermed deres udvikling. Hvis man, for svage elevers 
vedkommende, flytter fokus fra svaghed til talent/særlige evner, kan det i 
sig selv have en positiv effekt og mulighed for at udvikle et iboende talent, 
der var gemt under svagheden. 
PTM: Jeg kan godt få den tanke, at vi nu bare skal presses endnu mere, 
men kan jo også høre, at det er ikke det, der er meningen. 
NRH: Ja, det føles ubehageligt at tale om, som et A og B hold. 
ITHY: når man har sin rod i et uddannelsessystem i 70-erne, hvor ingen 
måtte lære noget, ikke alle kunne lære, så skurrer det i ens ører, men man 
kan også se det som et opgør med dette og måske et nødvendigt opgør i 
et land, hvor vi ikke har andre råstoffer end vore gode hjer-
ner/evner/talenter. 
IB: da vi sidst, på uddannelsen, havde et innovationsprojekt, kom der man-
ge studerende, der gerne ville være med, men der var også studerende, 
der ikke syntes, at netop den vej var noget for de ting de gerne ville arbej-
de med og det var jo helt OK. 
SS: der er, har det vist sig, en del studerende, der ikke har det godt med at 
stå frem med et talent, fordi de ikke ønsker at stikke ud i flokken. 
LP: men det er så vigtigt, at man forstår, at det at have et talent, der kan 
betyde noget for aftagerne, ikke har noget at gøre med om man fik 12-
taller. Man skal lytte til Pia Feldborg, der tidligt i uddannelsen sagde, at nu 
skulle man ikke længere jagte de høje karakterer, man var kommet ind. 
PF: Ja, det sagde jeg, men jeg sagde også, at man skulle gøre sit bedste i 
uddannelsen. 
ITHY: det primære her, er, som jeg ser det, at det skal være et tilbud til 
dem, der har et særligt talent, det er hvad Talentbekendtgørelsen forlanger 
af uddannelsen. 
ALNY: der er dilemmaer i dette, for de studerende: det sikre kontra det 
ukendte – det anderledes, der får én til at stikke ud med et særligt talent jf. 
rapportens citater. Troen på sig selv og sit talent: har jeg lyst til at satse? 
IB: Tre ting vil jeg fremhæve: 
- vi gør det allerede i vort fag: Jordemoderforeningens Bachelorpris, der 

ikke gives til de projekter med den højeste karakter, men til det nye – 
det anderledes til de studerende, der har set noget særligt. 

- Vi skal gøre det ordentligt, der er andre, der allerede har arbejdet med 
talentudvikling og hvor vi måske med fordel kan få gode fif. 

- Klinikkens ledere, der jo gør det, spotter talenterne, ellers ville det jo 
ikke kunne fungere derude. 

AK: Vi skal også kunne se, at det kan være et løft for hele professionen, 
men det er udfordrende – et A og et B-hold, det lyder ikke rart. Det vigtige 
her er netop muligheden – tid og muligheden. 
SS: noget jeg ikke fik sagt er, at det ikke nødvendigvis tager mere tid, at 
arbejde med ens talent, der er jo netop ikke tale om skolearbejde, men om 
naturlige anlæg, der kan befordres pædagogisk. 
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VL: Jeg forstyrres af hele begrebet og kan kun se det som: ”mig i centrum” 
og det synes jeg bare ikke vi har brug for – vi er "team-players” og det er 
det vi skal gå efter. 
ITHY: Det kommer måske til at vakle mellem: Talent/Elite-begrebet. 
Vi er, jf. Talentbekendtgørelsen, forpligtet til dette arbejde. Det skal være 
uddannelsen/professionen, der er den sociale ramme for udviklingen. Det 
kan være en brydsom vej at udfordre den gængse forståelse i en professi-
on så jeg tænker, at det vi skal, som uddannelse, er at støtte dem i det 
talent de har – i at turde, tørre, være et talent. 
ALNY: Idoldyrkelse er ikke vejen frem, men at dyrke åbenheden overfor 
vækstlaget i en profession, så den kan udvikles, det er det vi må have i 
fokus. 
IB: Ja, en systematik for, hvordan vi skal gøre dette så det kommer profes-
sionen til god – mere end individet. 
PF: Nu er dette jo lavet til Jordemoderuddannelsen, men mener gruppen, 
at det også kan anvendes på andre uddannelser? 
SS: Det er allerede på vej og rapporten skal fremlægges på et kommende 
prorektormøde. 
ITHY: Det spændende er nu, hvordan vi kommer videre. Uddannelsen vil 
arbejde videre med de anbefalinger, der er i rapporten og planen er, at det 
bliver i tæt samarbejde med klinikken.  
 
VL: Debatten omkring dette punkt fortæller os alle, at formidlingen af dette 
projekt er super vigtig og skal kunne løfte projektet ud i virkeligheden, så 
man ikke på forhånd møder forbehold fra både studerende, klinik og ud-
dannelse, hvor der kan være mange forbehold overfor talentbegrebet. 
 
6. Rev. studieordning – i seneste tilrettede udgave samt status på arbejdet 
med implementeringen af samme. 
ITHY: Punktet er delvist behandlet under runden med meddelelser fra ud-
dannelsen. Vi arbejder os støt og roligt op igennem semestrene, sommer-
tider gør vi så vendetur og ser igen på noget af det vi egentlig mente vi 
havde være geniale omkring, men som vi så ser, på afstand, vi godt kunne 
gøre bedre. 
Vi har lige fået en korrekturrettet udgave, i august 2017 har vi mulighed for 
at få indholdsrettelser ind, hvis vi kan få den godkendt i bestyrelsen på 
UCSYD og der er vi ved at indsamle ønsker. 
ALNY: er det ikke rigtigt, at vi kun kan ændre på den sidste del. 
ITHY: nej, vi kan ændre på det, der ikke er bekendtgørelsesstof. Der er 
kollegiale aftaler mellem os og vi deler vore erfaringer – de tre uddannelser 
imellem.  
I vil høre mere, hvis vi for brug for, at I skal godkende evt. ændringer…. 

 
7. Møder i det kommende år: med bestyrelsen i efteråret 2017: d. 28. sept., 
planlagt som et formiddagsmøde med afsluttende frokost og et ordinært 
heldags møde i foråret 2018. 
Udvalget afholder møde om eftermiddagen efter mødet med bestyrelsen, 
går jeg ud fra. 
Der kan komme mailmøder, hvis vi har ændringer i Uddannelsesordningen, 
hvor vi får brug for udvalgets tilslutning. 
Et heldagsmøde: d. 22. marts 2018, er i forslag – den fastsættes. 
Ønsker til tema på heldagsmødet? 
Udvalget opfordres til at komme med forslag.  
 
8. Evt.:  ingen input. 
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