
 
Referat  
Uddannelsesudvalgsmøde jordemoderuddannelsen torsdag den 28. september kl. 12.30-15.00 Mødet 
afholdes i lokale 5212 
 
Tilstede  
Vita Nielsen  
Anne-Marie Jensen (Sydvestjysk Sygehus) 
Vivi Lautrup (Sygehus Sønderjylland) 
Anne-Lisbeth Nyvang  
Karin Nedergaard  
Pia Feldborg (fra kl. 14)  
Frederikke Engelbrecht (jordemoderstuderende)  
 
 
 
OBS der er fællesmøde for alle uddannelsesudvalg på UC Syd og bestyrelsen fra kl. 9-12.30 (inkl. Frokost)  
 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 
Godkendes. Mødet indledes med en præsentationsrunde 
  

2. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer  
 
Formand Anne-Marie Jensen: Har spurgt sit bagland til rekrutteringssituationen. Som noget nyt er 
der problemer med at rekruttere til vikariater på Sydvestjysk Sygehus. Derudover er der fortsat 
rekrutteringsvanskeligheder i Odense. Mens der endnu ikke er vanskeligheder på Sygehus 
Sønderjylland. Uvist hvordan det er på Sygehus Lillebælt. 
 
Oplever at de studerende har vanskeligt ved at varetage fødselsforberedelse på hold. Så det er der 
fokus på at forberede de studerende på. Fra uddannelsens side er der fokus på formidlingsdelen. 
Karin vil drøfte tilbagemelding fra klinikken med relevante undervisere.  
 
Vivi Lautrup: Dejligt at de studerende er tilbage efter ferien. Forsøger at koble de studerende til 2 
jordemødre. Fokus på at de studerende bliver mødt/ set bl.a. koordinatorer, således at de ikke 
oplever at møde ind i en vagt, hvor ingen ved, at de kommer 
 
Frederikke Engelbrecht (studerende): Der er lavet en undersøgelse fra JSR. Der har været bøvl med 
link osv. særligt i Esbjerg. Lige nu analyserer de studerende på besvarelserne. Når rapporten 
foreligger, så sendes den i første omgang til studielederne. Uddannelsesudvalget udtrykker stor 
interesse for at se resultaterne fra undersøgelsen 
 
Vita: Orienterede om den nye gymnasiereform. HF retter sig nu mod professionsuddannelserne, og 
man kan komme ind på HF efter 9. klasse. Uddannelsen er nu mere rettet mod professionerne med 
en mellemlang videregående uddannelse bl.a. via fagpakker og tilvalgsfag. Derudover er en del 
praktikophold i uddannelsen    
 
Anne Lisbeth:  
Bachelorstuderende kommer snart ind og skal skrive deres bacheloropgaver 
 

a. Orientering om indførsel af mødepligt og baggrunden herfor 



                                                    i.     Studielederens oplevelse og vurdering heraf 
                                                   ii.     Undervisers oplevelse og vurdering heraf 
                                                  iii.     Evt. studerendes oplevelse og vurdering heraf 
                                                  iv.     Hvordan arbejder vi videre med mødepligt  

 
Karin redegør for baggrunden for indførslen af mødepligt. Som bl.a. har baggrund i ny 
studieordning, Stud_puls målinger, der viser at det vekslende fremmøde påvirker de 
studerende, deres engagement og læring. Derfor er der indført mødepligt og de studerende 
krydses af ved skemalagt holdundervisning. Det betyder, at der nu er et stabilt fremmøde, 
hvilket påvirker læringsmiljøet positivt og også underviserne meget positivt. Så vurderingen 
er klar, at det har virket i forhold til at skabe et godt og udviklende studiemiljø. De ældre 
hold har reageret negativt på ændringen.  
Der afholdes samtaler ved højt fravær (Over 10 %). Individuel bedømmelse af konsekvens.   
 
Anne-Lisbeth. Underviserne har særligt skulle vænne sig til rollen som ”afkrydser”, og de 
forsøger at finde en god måde til at få registreret, hvem der er fraværende. Så kravet om 
afkrydsning ikke er det første de studerende mødes af 
 
De studerende: de ældre studerende, der har været vant til et studie uden mødepligt er 
fortsat lidt frustreret over det nye krav. Studerende der har mødt kravet fra starten af 
uddannelsen har ingen problemer med det - de synes faktisk bare, at det var lidt mærkeligt, 
at underviserne var usikre på måden at håndtere afkrydsningen på det på  
 
De øvrige deltagere udtrykker forståelse for, at der er indført mødepligt, når der nu også er 
mødepligt i den kliniske del af uddannelsen. De studerende havde omtalt, at der var indført 
mødepligt men mest positivt.  
 
  

  
  

3. Status på studieordningen – herunder uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans  
a. Status for implementering  
b. Hvordan ser et nyt semester ud på jordemoderuddannelsen – eksemplificeret ved 

præsentation af 1. semesterbeskrivelsen (Vedlagt  
c. Orientering om de studerendes evaluering af de nye semestre 

 
Status lige nu er:  
1. 2. og 3. semester er på den nye studieordning helt fra start.  
4., 5. og 6. semester er nu på den nye, men på overgang, da de er startet på den gamle ordning 
7. semester er sidste hold på gammel studieordning  
 
På 1. semester er fokus ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Er evalueret rigtig godt fra de 
to hold, der har været igennem. Med god balancen semesteret igennem. Nogle havde svært 
ved at se, hvordan de skal bruge nogle af fagene f.eks. sundhedsfremme inden for alle tre 
områder.  De studerende laver opgaver i de tre områder, hvoraf en af dem siden danner 
baggrund for mundtlig prøve. Derudover er der MTQ test i nogle af de fag, der ikke kan 
inddrages så direkte i opgaverne 
 
5. semester har fremadrettet den tværprofessionelle del på Sund. Nyt at det i 
jordemoderuddannelsen nu først ligger på 5. semester. De studerende har været i 2 kliniske 



uddannelsesperioder og dermed har de erfaringer med at arbejde tværprofessionelt men har 
også en tydelig monofaglig identitet med sig. Det nuværende hold har været igennem 5. modul, 
hvorfor der her er planlagt andre aktiviteter.  
 
 
7. semester. Sidste hånd er ved at blive lagt på semesterbeskrivelsen. Det er besluttet at der 
ikke længere gives tilskud til valgfri periode. Perioden har 5 ETCS klinik og 5 ETCS teori. De 
studerende skal fremadrettet sparre med uddannelsesansvarlig jordemoder og vejleder herfra i 
forhold til valg af fokus. Uddannelsen håber på, at de kliniske uddannelsessteder vil bakke op 
om den kliniske del.  
 
Bachelorprojektet. Indeholder også kliniske ETCS, ønsket er at forankre bachelorprojekterne 
mere i det kliniske. De studerende skal ud og samarbejde med klinikken om opgaven, og de 
studerende bliver forpligtet på også at levere tilbage til det kliniske uddannelsessted. Stor 
opbakning fra klinikken. Masser af Idéer til projekter 
 
Tilbagemelding fra klinikken, at det er så befriende med semesteruddannelse og med længere 
klinik perioder og færre eksamener. Og der var stor opbakning til både idéerne på 7. semester 
og ønske om at få bachelorprojekterne tættere på klinikken.  

  
4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse  

a. Ud fra en præsentation af årets dimittend undersøgelse samt oplysninger om karakteristika 
ved årets ansøgerfelt og optagene studerende, drøftes det, om der er forhold i 
uddannelsen og i rekrutteringen, der skal gentænkes bl.a. i forhold til den regionale 
uddannelsesdækning  
 

Vedr. dimittendundersøgelsen: Der er desværre en meget lav besvarelse fra de nye 
jordemødre. 37 % har svaret på spørgeskemaet. Vi ved dog at stort set alle kom i arbejde. Der 
var en enkelt barsel og graviditet som stod i vejen. Langt de fleste blev ansat i vikariater spredt 
over hele landet men der var også nogle få faste stillinger. 
 
Ansøgere og optagne kommer fra hele landet. 26 af de 32 optagne er mellem 21 og 25 år. Ingen 
mandlige ansøgere, en del kommer fra andre studier som sygeplejerske, bioanalytiker, jura, 
biomedicin og sociologi. Alle har holdt mindst 1 års orlov. Der er meget få ”modne” ansøgere. 
Vi har optaget nogle men oplever ar de falder fra igen, når ”virkeligheden” går op for dem – at 
de skal i klinisk uddannelse andre steder end Esbjerg. Der er en del pendlere blandt de nye 
studerende.  
I forhold til optag: der diskuteres løbende om kriterierne for optaget på kvote 2 kan være 
anderledes. Det er de samlede kvalifikationer, der bliver set på. Som noget nyt vil vi lægge vægt 
på at den studierelevante erhvervserfaring er en type hvor den studerendes komfortzone bliver 
udfordret og hendes grænser skubbet til. Derudover vil vi lægge vægt på, at hun har prøvet 
vagtarbejde.  Adgangskrav og kriterier kan ses på hjemmesiden.  
 
Frafald på uddannelsen: Lille frafald, som regel overflytning til jordemoderuddannelsen på 
Metropol eller UCN. Eller til andre studier. Uddannelsesloftet synes at have en indflydelse.  
På det nye hold gætter vi på at 4-5 formentlig vil søge overflytning efter det første år. 

 
Evt.  

Karin: Orienterede kort om, at lederne fra Roskilde og Næstved har foreslået at der byttes 
klinksteder. Uafklaret hvad der vil ske.  


