
 

UNIVERSITY 
COLLEGE 
SYDDANMARK 
 
 
Degnevej 16 
Postboks 509 
6705 Esbjerg Ø 
 
T 7266 2000 
E ucsyd@ucsyd.dk 
W ucsyd.dk 
 
EAN 57 98 000 55 46 34 
CVR 30 84 04 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrationsbachelor 
Bioanalytiker 
Ergoterapeut 
Erhvervssprog og IT-baseret 
markedskommunikation 
Ernæring og Sundhed 
Fysioterapeut 
Grafisk Kommunikation 
Jordemoder 
Lærer 
Medie- og Sono- 
kommunikation 
Pædagog 
Pædagogisk assistent 
Socialrådgiver 
Sygeplejerske 
ARBEJDS- 
MARKEDS- 
UDDANNELSER 
CENTRE FOR  
UNDERVISNINGSMIDLER 

EFTER- OG VIDERE- 
UDDANNELSER 
UDVIKLING OG FORSKNING 
VIDENCENTRE 

 
 
 
 
 
 
 
Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde 
ved Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
27. marts 2015 ITHY/bith 
 
 
 
Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde den 11. marts 2015 ved Jordemoder-
uddannelsen i Esbjerg 

 
 
Tilstede: 
Anne Fabricius, Charlotte Bjerre, Susanne Rasmussen, Vita Nielsen, Ina Thy-
Madsen, Annika Frøkjær Kanstrup, Ellen Nøhr, Pia Feldborg, Anne-Lisbeth Nyvang, 
Louise Clausen og Nanna Æbeløe Brouer. 
 
Jannie Fibecker Ladegaard deltog i starten af mødet. 
 
Afbud fra: 
Gitte Valeur og Vivi Lautrup. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Fremsynet og arbejdet med ny uddannelsesbekendtgørelse for de 9 sund-
hedsuddannelser ved Jannie Fibecker Ladegaard. 
 
De sidste par år har der været debat om, hvorvidt sundhedsuddannelserne 
levede op til aftagernes forventninger, hvor der især har været fokus på 
sygeplejerskerne. UFM har ladet udarbejde en rapport kaldet ”fremsynet”, 
hvor senarier for fremtidens sundhedsvæsen 2020 har dannet udgangs-
punkt for hvilke nye kompetencer det kalder på hos fremtidens sundheds-
professionelle. Fremsynet skal, sammen med øvrige rapporter om uddan-
nelserne, danne udgangspunkt for en revision af ni sundhedsuddannelser, 
et arbejde, der forløber frem til august 2016, hvor man forventer, at der er 
udarbejdet nye studieordninger til sundhedsuddannelserne. 
 
Jannie nævner, at der lige nu kigges på de strukturelle og juridiske ram-
mer for det videre forløb. Se yderligere på det udleverede dokument ”Den 
tidsmæssige ramme for arbejdet”. 
Jannie forklarer ud fra det udleverede dokument ”Bilag 2.4”, hvordan den 
fremtidige arbejdsgang vil forløbe.  
Jannie Fibecker Ladegaard sidder i Ekspertgruppen og kan derfra være 
med til at få indflydelse på processen. 
 
Planen er at få stærke monofaglige uddannelser og ikke som det tidligere 
har været fremme, uddannelser, der skulle have et fælles indgangsår. 
 
 
 
 

 



 

 
I rapporten er der nogle temaer, der går igen. Blandt andet, at uddannel-
serne skal være mere evidensbaserede, mere fokus på forskning og udvik-
ling og mere internationalisering i uddannelserne. Visionen for internatio-
naliseringen er, at der i 2020 skal være 50 % indgående studerende og 50 
% udgående studerende med min. 2 ugers forløb. 
 
Temagrupperne med eksperter skal udarbejde basismateriale til det videre 
arbejde i de kommende monofaglige grupper, som senere vil blive udmøn-
tet i uddannelsesbekendtgørelser.  
 
Der påregnes, at der kommer uddannelsesspecifikke bekendtgørelser, som 
efterfølgende udmøntes lokalt i Studieordningen. Vi uddanner ikke speciali-
ster, men Professionsbachelorer med toning. 
 
Ministeriet siger, at vi ikke er i gang med en reform, men at der blot er tale 
om en revision af uddannelserne og at man som udgangspunkt ikke har 
planer om ændring i uddannelsernes nuværende grundlæggende organise-
ring, fraset evt. mindre justeringer, for så vidt angår uddannelsernes pla-
cering, længde, fordeling af teori/klinik. 
 
Vita siger, at gymnasierne lige nu har mere tværfagligt, og spørger: hvor-
dan harmonerer det med den udvikling, professionerne står over for?   
Jannie svarer, at de i gymnasiet uddanner i fag, og at vi uddanner til pro-
fessioner, så at vi allerede i de enkelte uddannelser er helt tværfaglige. 
Det vi mangler er, at udbygge det tværprofessionelle element.  
Endvidere har man fra både Regioner og kommuner og i ministeriet forstå-
et, at man ved at sætte for meget fokus på det tværprofessionelle i ud-
dannelserne for tidlig, kommer til at sætte den monofaglige ekspertise 
over styr. 
 

3. Institutionsakkreditering på UC Syddanmark 
Jannie giver en overordnet orientering om institutionsakkrediteringen, og 
indleder med en forklaring på forskellene mellem uddannelsesakkreditering 
og institutionsakkreditering. 
Har vi systemer, som kan håndtere kravene til akkrediteringen?  
Bliver vi godkendt på institutionsakkrediteringen, vil vi blive pålagt færre 
uddannelsesakkrediteringer. 
 
UCL har ikke fået godkendelsen bl.a. på baggrund af manglende sammen-
hæng i informationer og kvalitetssikringssystemer, på tværs af UC’et. 
 
UC Syd er nu i gang med at klarlægge, hvad vi skal have styr på - kvalitet 
og relevans. Det er vigtigt, at vi har en praksis på, at vi har et afrapporte-
ringssystem på tværs, der fungerer. Hvad har vi af handleplaner og hvor-
dan handles der på det? 
 
Selvevalueringsrapporten skal afleveres primo november, derefter kommer 
Akkrediteringsinstituttet på besøg. ”Gør I som I siger?”. 
 
UC Sjælland er institutionsakkrediteret. 
 
Jordemoderuddannelsen overvejer, som led i akkrediteringen, at oprette et 
Aftagerpanel, der vil kunne give et bredere input fra uddannelsens aftager-
felt. 
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Ina tilføjer, at vi har været i gang med forberedelsen til Institutionsakkredi-
teringen siden sommeren 2014, men speeder nu op i forhold til at nå det 
inden oktober 2015. 
 
Lige nu har vi meget fokus på processen, derefter vil vi kigge mere på ind-
holdet, men processen er vigtig, så vi kan vise, at vi netop gør det, vi siger, 
at vi gør. 
 
I forhold til processen har vi implementeret Studieaktivitetsmodellen i de 
studerendes undervisningsplaner. De studerende vil herefter blive bedt om 
at evaluere på planlægning og gennemførsel af undervisningen og ikke, 
som hidtil, om opfyldelse af læringsmål for modulet, det bliver allerede bli-
ve målt i kraft af prøverne, der jo afslutter alle moduler.  
 
Ina pointerer, at klinikken ikke vil blive inddraget direkte i institutionsak-
krediteringen. Vil det blive aktuelt, vil de blive klædt på til det. 
 
 

4. Forretningsorden for UU/JORD – endelig godkendelse 
Udvalget opfordrer til, at der er suppleanter. Det skal være en navngivet 
suppleant.  
Hvert medlem skal melde tilbage til Birgit, hvem der er deres suppleant. 
Er der to medlemmer, der kan deles, er det helt OK. 

 
Der spørges ind til, om det er det fælles DSR for UC’et, der hentydes til, når 
der står ”2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd”? 
Ifølge bekendtgørelsen skal der stå 2 medlemmer udpeget af de studeren-
des råd (med småt), derudfra må der konkluderes, at det er det lokale råd, 
der menes. 
 
Annika spørger ind til ”ligelig sammensætning af kvinder og mænd”. Har 
været helt oppe i bestyrelsen og det ændres der ikke på. 
 
Forretningsorden er godkendt med ovenstående bemærkninger. 

 
 
5. Konstituering og evt. valg af suppleanter for de siddende medlemmer af 

udvalget 
Konstitueringen er godkendt med Anne som formand. Udvalget opfordrer 
alle medlemmer til at vælge suppleanter, men især de medlemmer, der al-
lerede ved, at de kan have svært ved at deltage i de to årlige møder i Ud-
dannelsesudvalget.  
For de medlemmer, der sidder to, valgt indenfor samme udpegningsområ-
de, f.eks. lederne eller de uddannelsesansvarlige, kan man vælge én fælles 
suppleant, der så, ved forfald træder til. Det er medlemmernes eget ansvar 
at videresende materiale, udsendt til mødet. 
Navne, e-mails mm. på de valgte suppleanter, skal indsendes til uddannel-
sen, disse føres på oversigten over udvalgets medlemmer, der lægges på 
UC’ets hjemmeside. 
 
 

6. Meddelelser og ”Siden sidst” 
Ina uddybede det udsendte dokument ”Siden sidst”.   
 

7. Status på studieordning, herunder udviklingen af nye undervisnings- og 
prøveformer på Jordemoderuddannelsen 
Vi afventer nye prøveformer, til den nye Studieordning kommer på banen i 
2016. 
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En del af vores udviklingskontrakt omhandler IT. Hanne Graugaard og An-
ne-Lisbeth har deltaget i et meget omfattende internationalt online-kursus, 
der har fokus på e-læring, ”Teaching for Tomorrow”, og begge har fået 
godkendt kurset som bestået. Kurset var delt op i seks moduler med for-
skellige vinkler. Har været meget krævende. Så nu er de fulde af nye ideer 
til fremtidens jordemoderuddannelse. 
 
Ellen fortæller om det sidste modul på kandidatuddannelsen, hvor klinikken 
kan melde ind med projekter til. 
Har de f.eks. indført en praksis, som de gerne vil have undersøgt nærme-
re, så vil de kandidatstuderende kunne arbejde med det. 
 

Ina siger, at der er et godt samarbejde de tre uddannelser i mellem. De af-
venter ny bekendtgørelse på området, så arbejdet med en ny studieordning 
kan påbegyndes. 
 
Området med fordeling af klinikpladser berøres, der har været en omforde-
ling på tale, da fordelingen er skæv: 
Antal fødsler: 14.000 i vores område, 17.000 Aalborg og over 20.000 i Me-
tropols område, men vi afventer dels omlægning af visitationsområder i re-
gion Sjælland – dels en ny studieordning. 
 
 

8. Efter- og videreuddannelsen ved Pia Toft Assenholm  
Pia Toft Assenholm fortæller om, hvad der er gang i på efter- videreuddan-
nelsesområdet.  
Pia oplever, at kommunerne efterspørger rigtig meget indenfor det sund-
hedsfaglige område. Der er flere opgaver, der er rykket fra regionen til 
kommunerne. Efter- videreuddannelsen prøver at efterkomme kommuner-
nes ønsker til efter- videreuddannelse. 
Inden for vores felt udbydes der nu et diplommodul i klimakteriet. Lige nu 
forsøger Efter- og videreuddannelsen, at få fat i de rigtige målgrupper. Der 
er udarbejdet en folder på modulet, der skal gerne være 12 på holdet (kan 
dog gå ned til 8, for at få det skudt i gang). 
Andet stort mål i år, institutionsakkrediteringen få den kørt på skinner. Stu-
dieaktivitetsmodellen som fælles fundament på Efter- videreuddannelsen. 
Udarbejdelse af en strategi for, hvordan der kan tjenes penge til UC Syd-
danmark. Der skal skaffes penge til forskning og udvikling. Eftervidere- ud-
dannelsen er en indtægtsdækket virksomhed 
Der spørges ind til, om der er nogle kurser, der favner bredt, så flere per-
sonalegrupper kan komme ind over. 
 
Oversigt over modulerne i SD er vedhæftet mailen. Der er en dansk og en-
gelsk udgave.  
 
Pia Toft Assenholm kan kontaktes på mail: ptoa@ucsyd.dk 
 
Link til hjemmesiden, hvor alle diplommodulerne kan ses. 
https://evu.ucsyd.dk/?type=7 
  
Din Jordemoderpraksis kan kontaktes på nedenstående: 
www.dinjordemoderpraksis.dk  
info@dinjordemoderpraksis.dk 
 
Materiale om klimakteriet (Overgangsalderen – livsstil, levevilkår og livs-
kvalitet) er vedhæftet. 
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9. Oplæg ved Inge Berg: Klimakteriet  

Inge fortæller om sit speciale ”Reproduktionshistorie og antropometri, som 
prædiktorer for alder ved menopause”. Kohorte 24.000.  
Inges slides er vedhæftet. 
 
 

10. Mødeplan for 2015-16 – mødedato for fællesmøde med UC Syddanmarks 
bestyrelse d. 21. sept. 2015 og forslag til emner for de kommende møder. 
 
Møde her i Uddannelsesudvalget -  fra kl. 10.00 – 12.00 frokost og derefter 
fællesmøde UC Syddanmarks bestyrelse. 
 
Forslag til forårets møde 2016: 9. marts 2016. 
Møde foråret 2016 bliver torsdag den 10. marts 2016. 
 
Anne siger, at det er meget velkomment, at andre fra Udvalget kommer 
med forslag til dagsordenens punkter. Forslag kan sendes til Ina Thy-
Madsen eller Anne Fabricius. 
 
Forslag til emner til kommende møder: 
Annika Kanstrup. Hvilken strategi har Jordemoderuddannelsen for at spotte 
talentudvikling bl.a. indenfor ledelse. 

 
Pia Feldborg. Stressede unge. Kan vi finde en, der ved noget om dette. 
Ina kender muligvis en egnet psykolog, men også andre kan være i spil. 
 
Ellen Nøhr kan tilbyde, at fortælle om status på Kandidatuddannelsen og 
kandidatspecialet. 

 
 

11. Evt. 
Ina orienterer om, at uddannelsesdirektør Karen-Marie Madsen har fratrådt 
sin stilling i februar 2015. Alexander Von Oettinger er konstitueret i stillin-
gen, indtil organisationsplanen skal drøftes senere på året. 
 
 

 
 
 

 
 

Referatet er efter indsigelsesfristen tilrettet med indkomne bemærkninger, 
27. marts 2015. 
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