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Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde mandag den 15. september 2014 ved 
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 

 
 
Tilstede: 
Susanne Rasmussen, Vivi Lautrup, Vita Nielsen, Ina Thy-Madsen, Annika Kanstrup, 
Pia Feldborg, Anne-Lisbeth Nyvang, Manja Vilhelmsen Rytter og Nanna Æbeløe 
Brouer. 
 
Jannie Fibecker Ladegaard deltog i en del af mødet. 
 
Afbud fra: 
Anne Fabricius, Charlotte Bjerre, Ellen Nøhr og Gitte Valeur. 
 
Mødet startede med en kort præsentation af deltagerne. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
Konstituering af UU 

- Valg af formand, Anne Fabricius genopstiller med forbehold, nær-
mere orientering på mødet. 
Ina orienterer om at Anne gerne vil fortsætte som formand. Hun 
ønsker dog ikke være formand i hele perioden, da hun formodentlig 
stopper med at arbejde i 2016.  
Anne genvælges som formand. Der er enighed i, at der tages stil-
ling til ny formand i 2016, hvis det bliver aktuelt.  
Ina orienterer om den nye sammensætning af medlemmer i Jorde-
moderuddannelsens Uddannelsesudvalg. Hun konstaterer, at vi igen 
har fået en god og bred sammensætning. 

 
2. Udarbejdelse af endelig forretningsorden for UU for Jordemoderuddannelsen 

- Drøftelse af uddannelsesudvalgets opgaver og forventningsafstem-
ning til arbejdet i udvalget – herunder eftermiddagens årsmøde 
med Bestyrelsen 
 
Ina gennemgår udkast til forretningsorden.  
  
I forbindelse med drøftelse af Uddannelsesudvalgets opgaver spør-
ges der ind til gruppeeksamen. Der er enighed om, at det er et em-
ne som bør diskuteres.     
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Der bliver ligeledes spurgt ind til om det kræver en forklaring for 
udenforstående, hvorfor vi ikke har en ligelig fordeling mellem 
kvinder og mænd som der lægges op til i forretningsordenen. 
Ina svarer dertil, at Uddannelsesudvalget udpeges af UC-
Bestyrelsen og det er Bestyrelsen, der vil skulle redegøre for sam-
mensætningen af Udvalget. 
 
Der blev diskuteret om der skal være suppleanter til Uddannelses-
udvalget. Der fremkom forskellige meninger for og imod supplean-
ter. Der var forslag fremme om at der skal være en suppleant for 
hvert medlem, hvilket der hurtigt blev enighed om bliver for meget. 
Behovet for suppleanter gælder især de eksterne medlemmer af 
UU, hvor der er udpeget 1 medlem, der skal repræsentere et givet 
område. F.eks. repræsentanten for Jordemoderforeningen, repræ-
sentanten for det gymnasiale område, det aftagende uddannelses-
område og det private aftagerfelt. 
Disse bør efter UU´s mening tilbydes mulighed for at udpege en 
suppleant. 
 
Studielederen vil undersøge om denne løsning er lovmedholdelig. 
 
Efter Uddannelsesudvalgsmødet er der indkommet nedenstående 
svar på studielederens spørgsmål: 
 
Studielederens spørgsmål vedrørende forretningsordenen: 
I forlængelse af Jordemoderuddannelsens uddannelsesmøde, vil jeg 
gerne spørge til lovmedholdeligheden i følgende beslutning, truffet 
af uddannelsesudvalget under behandlingen af forretningsordenen: 
 
Udvalget ønsker at give de enkeltstående eksterne medlemmer – 
nemlig dem, der repræsenterer områder alene, aktuelt: Jordemo-
derforeningen, de gymnasiale uddannelser, de aftagende uddannel-
ser (SDU), aftagerfeltet i privat erhverv, mulighed for at udpege en 
suppleant for deres eget område. 
De øvrige eksterne medlemmer har ikke behov for suppleanter, da 
de, som er valgt to og to, kan supplere hinanden.  

 
Jeg er usikker på om beslutningen er på baggrund af en korrekt ud-
lægning af forretningsordenens åbning vedr. suppleanter – om det 
er enten eller, eller om muligheden kan gælde for den afgrænsede 
gruppe. 

 
Svar fra chefkonsulent Marianne Kemény Hviid, chefkonsu-
lent, MVO, ph.d., Analyse, Strategi og Kvalitet 
Forretningsordenen for det enkelte uddannelsesudvalg fastsættes af 
udvalget selv. Der er ikke nogen udefra kommende regler om, 
hvordan en forretningsorden skal se ud. På vegne af uddannelsesdi-
rektøren er der imidlertid rundsendt en skabelon til forretningsor-
den til alle vore uddannelsesudvalg. Hensigten er at sikre, at alle 
uddannelsesudvalg får aftalt nogle klare og enkle spilleregler, som 
sikrer, at udvalget har fokus på de områder, der skal og kan arbej-
des med. 
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Hvad angår spørgsmålet om suppleanter, så er det noget, det en-
kelte udvalg selv træffer afgørelse om i sin forretningsorden. Hvis 
man vil tillade suppleanter, så bør det være generelt, at alle med-
lemmer har ret til at have en suppleant. Det betyder så ikke, at 
alle skal have en suppleant. Tillader forretningsordenen supplean-
ter, så bør det samtidig fastslås, hvordan evt. stemmeafgivning fo-
regår. Det dur ikke, at medlemmet selv afgiver stemme ved fuld-
magt fx til formanden, og at suppleanten samtidig afgiver sin 
stemme. Det er én stemme pr. plads i udvalget. Heldigvis er af-
stemninger sjældne – men forretningsordner er til for at regulere 
tvivlsspørgsmål.  
Hvis der er suppleanter tilknyttet udvalget, så bør dagsordener og 
referater tilgå disse, så de løbende kan holde sig orienteret om ar-
bejdet.  

 
 
Forretningsordenen tilrettes og tages med til drøftelse og godken-
delse på næste møde i marts 2015. 
 
 
 

3. Meddelelser - siden sidst 
Orientering fra formanden  
Ingen orientering fra formanden pga. afbud. 
 
Skriftlig orientering fra uddannelsen. Der kan på mødet spørges ind 
til den skriftlige orientering 
Der spørges ind til institutchefens papir, punktet ”Fremsynet for 
sundhedsuddannelserne”. Det er vigtigt, at bevare professionen i 
disse sparetider, hvor opdraget nu bliver ”Patienten i centrum” og 
der skal arbejdes mere tværfagligt. 
Jannie Fibecker Ladegaard svarer, at der ingen fagfaglige kompe-
tencer er  nævnt i rapporten ”Fremsynet for sundhedsuddannelser-
ne” 
Der er ikke taget stilling til, hvad det har af betydning for den en-
kelte uddannelse. Jannie pointerer, at hun har fremhævet, at det er 
vigtigt at bevare fagligheden for de enkelte professioner fortsat. 
Fremadrettet bliver de enkelte uddannelser inddraget. Rapporten 
holdes op mod de enkelte studieordninger. Nogle vil få en større re-
vision end andre. 
 
 
Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder 
og aktiviteter med betydning for Jordemoderuddannelsen 
Der blev spurgt ind til ”Siden sidst” papiret omkring kriterierne for 
fordeling af klinikpladser. Det blev fremhævet, at det er godt, at 
JSR også har drøftet kriterierne for fordeling og at de er enige i be-
slutningen. Det er vigtigt, at rammerne er ens for alle studerende. 
 
Alle er enige i, at det er vigtigt, at der faste og gennemsigtige reg-
ler for fordelingen af klinikpladser. 
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4. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvali-
tet og relevans  
Punktet er udsat til næste møde i uddannelsesudvalget. 
 
 

5. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videre-
uddannelse 
Punktet er udsat til næste møde i uddannelsesudvalget. 
 

 
6. Eventuelt 

- Mødeplan  
Næste møde er fastsat til 11. marts 2015, kl. 10.00 – 15.00. 
 

- Punkter til forårets mødeplan  
Følgende emner er i forslag: Gruppeeksamen og oplæg om Birgitte 
Folmann´s post doc. 
Birgittes post doc er baseret i Center for Kulturelle Epidemier på In-
stitut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Centret under-
søger fra forskellige vinkler epidemiers kulturelle og sociale liv. Med 
en stærk empirisk grounding kombinerer vi antropologisk teori og 
metode med epidemiologi. Centrets formål er at fylde det videns-
hul, der er både indenfor videnskaben, samt i populær forståelser af 
smitte. Vi spørger simpelthen: hvad er smitte? Men ikke smitte i 
traditionel forstand (som ved infektionssygdomme), men social og 
kulturel 'smitte'. Så i Centret udfordres den traditionelle distinktion 
mellem det man kalder communicable diseases (infektioner i tradi-
tionel forstand) og non-communicable diseases (sygdomme der 
spreder sig, men ikke gennem vira og bakterier). Vi kigger på non-
communicable diseases (fx diabetes, overvægt, ADHD etc.) som vi 
ved spreder sig, men hvor de sociale dynamikker i hvordan disse 
sygdomme 'spreder sig' er tyndt teoretiseret. Vores hypotese er to-
delt: at smitte er et kommunikativt fænomen og at epidemiske fæ-
nomener altid inkluderer kommunikation (dvs. er communicable), 
uafhængig af hvilken sygdom man kigger på. Forskningscentret er 
tvær-disciplinært.  
 

 
 
Referatet er godkendt den 21. oktober 2014. 
 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ina Thy-Madsen 
referent 


