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Referat af møde i uddannelsesudvalget ved  
Jordemoderuddannelsen, mandag den 4. april 2016. 
 
Fremmødte:  
Formand for UU Anne Fabricius (AF)  
Susanne Rasmussen (SR) 
Annika Frøkjær Kanstrup (AFK) 
Ellen Aagaard Nøhr (EAN) 
Anne-Lisbeth Nyvang (ALN) 
Pia Feldborg (PF). 
Sekretær for UU, studieleder, Ina Thy-Madsen (ITM) 
 
Afbud:  
Gitte Valeur, Anette Lund Frederiksen, Vivi Lautrup, Vita Nielsen, Birgitte 
Hovedskou Petersen, Nanna Æbeløe Brouer, Louise Clausen, Pia Toft As-
senholm.  
 
Anne bød velkommen til de fremmødte.   

 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. AF gav ordet videre til ITM, da hoved-
parten af dagsordenen drejer sig om revision af studieordning. 
 

2 Status, opfølgning og drøftelse af studieordningsarbejdet på 
UC SYD 
ITM: Historisk rids og status på revision af de sundhedsfaglige ud-
dannelser. Slides fra mødet er vedlagt som bilag 1. 
 
Fredag den 1. april blev UC SYD´s fælles høringssvar fra Sundheds-
uddannelserne til bekendtgørelsen sendt til Ministeriet. Torsdag den 
31. marts afsendte ledernetværket deres høringssvar til bekendtgø-
relsen. Ina sender ledernetværkets høringssvar rundt til Uddannel-
sesudvalget. 
 
I den nye studieordning skal min. 70 ECTS point bruges til ekstern 
censur. Det vil sige 3 prøver ud af i alt 7 prøver. 
 
Nu har vi en national studieordning, i fremtiden vil vi få lokale stu-
dieordninger. Der er en bekymring for, at de tre Jordemoderuddan-
nelser´s studieordninger kommer for langt væk fra hinanden, så de 
studerende afskæres fra at skifte til en anden jordemoderuddannel-
se.  
En gruppe undervisere fra de tre uddannelser har haft foretræde for 
Ministeren, som siger, at der fortsat skal være fælles træk – Det er 
især ved overflytninger og i kvaliteten, det kan være et problem. 
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Studielederne overvejer om de skal fortsætte med ”vinduer” i for-
hold til hvornår overflytninger kan ske. Den modtagne institution 
skal give merit eller supplere med det evt. manglende pensum.  
 
Samtidig med arbejdet med de lokale studieordninger, pågår der 
også et samarbejde omkring studieordningerne på UCL og UCS. Man 
tilstræber at disse bliver udarbejdet ud fra den samme skabelon, da 
de to UC’er har de samme praktiksteder/aftagere. 
 
SR: Er det rigtig forstået, at de første 2 år af studiet er rimelig ens i 
studieordningerne? ITM: Bekræfter. Uddannelserne bliver meget 
bundet på læringsmål for de 4 første semestre. 
 
ITM: De tre uddannelser har forskellige forhold at drive uddannelse 
på, vi, på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, har f.eks. en udfor-
dring i forhold til vores geografiske placeringer af klinikken, der 
danner en barriere for dag til dag samarbejde med vore kliniske ud-
dannelsessteder og medfører mange flytninger for vore studerede. 
 
AFK: Hvilken toning Kunne Jordemoderuddannelsen i Esbjerg tæn-
kes at vælge. ITM: Nogle af de emner, som vil være oplagte er: Vi-
dengrundlag, entreprenørskab/innovation og internationalisering. 
Vort ry er, at vi/vore studerende er metodestærke og gode til at 
samarbejde med andre. 
AFK: Kan vi fortsat opretholde det høje niveau for det internationa-
le, når der skæres ned i timerne, pga. en fælles international med-
arbejder med bioanalytikeruddannelsen. ITM: Det vil vi selvfølgelig 
bestræbe os på, da det er vigtigt for vore studerede. 
 
Fredag den 1. april indgav ledernetværket indholdet på de første 4 
semestre til styregruppen/sekretariatet. 
 
Den nye studieordning starter med det normale område, som vi og-
så gør nu. De studerende går ud og øver sig og kommer tilbage og 
får mere viden bygget på – i en vekselvirkning mellem teori og 
praksis, ganske som vi altid har uddannet jordemødre. 
 
Valgmodulet, det, der i dag hedder modul 13, kaldes fremadrettet 
kompetenceperiode, hvor den studerende skal lave en målbeskrivel-
se for hvordan hendes kompetencer ønskes udbygget og det valg 
hun, på den baggrund, træffer.  
 
Der bruges fremover 15 teoretiske og 5 kliniske ECTS til bachelor-
projektet. Det bliver måske kun Esbjerg, der har de 5 kliniske ECTS 
med i projektet. Det er dog ikke landet helt endnu. 
 
Den der fremadrettet skal godkende ændringer i den lokale studie-
ordning bliver UC’ets rektor, på vegne af bestyrelsen, hvor det nu 
skal godkendes af Ministeriet. Studieordningen vil indeholde det 
overordnede. Detaljen vil blive beskrevet i semesterbeskrivelser, 
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undervisningsplaner og håndbøger. 
 
 
AF: Skal håndbøgerne indeholde både det teoretiske og det kliniske. 
ITM: Det er det, der arbejdes på lige nu.  
 
ITM: Det er meget værdifuldt for resultatet, at gruppen, der arbej-
der med den nye studieordning, består af både teoretiske og klini-
ske undervisere. 
 
SR: På den nuværende studieordning, hvor de studerende starter i 
klinikken 4 uger før sommerferien, sker der et niveaufald i løbet af 
de 8 ugers sommerferieferie, så de studerende skal bruge tid på lige 
at komme i gang igen i september. 
ITM: Netop det har været baggrunden for, at man, fremover, vil ar-
bejde i hele semestre, når man fordeler teori og klinik 
 
EAN: Til ITM, tænker du, at det bliver godt med den nye studieord-
ning?  
ITM: Det bliver godt med semestre og at der er en god ”mavefor-
nemmelse” omkring den reviderede uddannelse. Der er færre ek-
samener, hvor tiden kan bruges på en bedre måde, f.eks. mere tid 
til at de studerende kan træne færdigheder. Nogle studerende har 
bl.a. svært ved det skriftlige. 
De studerende skal trænes i refleksion og blive bedre til at skrive.  
 
EAN: Det er muligt at opøve færdigheder i at reflektere og blive 
bedre til at argumentere fagligt. 
Det kan blive godt, at der er mere tid til at lære, pga. af færre prø-
ver. 
 
SR: Det bliver godt, at eksamen kommer til at ligge i slutningen af 
semestret, så der bliver mere tid til refleksion i portfolien. De ud-
dannelsesansvarlige bruger meget tid på, at rette de studerendes 
sprog i journalskrivningen, fx. fra - ”en kvinde skal syes” – til ”kvin-
den skal sutureres”, vigtigt at få de studerende til at bruge korrekt 
fagsprog. 
 
AFK: Det fremmer det tværfaglige samarbejde, at de studerende 
skal lære at handle på deres profession. 
 
AF: Tænker EAN, at uddannelsen bliver bedre.  
EAN: I forhold til kandidatuddannelsen, kan hun kun ønske, at det 
skriftlige akademiske sprog højnes hos vore dimittender. 
Dimittenderne skal beherske et sprog/en skriftlighed, der svarer til 
et universitetsbachelorniveau. Der er ingen optagelsesprøver til 
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kandidatuddannelsen så man kan ikke sortere de svageste fra. 
 

Der udspandt sig en længere diskussion om, hvad det er, der gør, at 
de unge har svært ved skriftlighed. Der kom ikke en egentlig kon-
klusion ud af diskussionen, men der er enighed i, at det er meget 
vigtigt, at forbedre de studerendes skriftlige faglige kunnen.  
 
Der er nedsat en ”Taskforce” (lektor Anne-Lisbeth Nyvang og lektor 
Christina Prinds), som skal arbejde med forslag til hvordan man 
styrker de studerendes skriftlighed gennem uddannelsen, evt. et 
skriveværksted. Alle bordet rundt er enige i, at skriftligheden skal 
forbedres. 

EAN: Der er et projekt i Belgien, hvor de laver en screening af de ny 
optagede studerendes skriftlighed. De laver test og deres score bli-
ver efterfølgende opgjort. Er det påkrævet, så får de mulighed for 
at deltage i et skriveværksted. De er meget mere offensive. Nogen 
har lettere ved at skrive end andre, men det kan læres. 

ALN: Man kan fx. bruge feedback (”peer assessment” på skriftlige 
oplæg) imellem studerende i højere grad end vi gør i dag. Lade det, 
at sproget gøres bedre, være et fokuspunkt i uddannelsen. 

3 Overgangsordning konkret på UC SYD 
Overgangsordning er vedhæftet - bilag 2.  
Afventer evt. ændring: JM15S kan måske allerede gå over efter 
modul 4 - til 3. semester, september 2016. 
 
Skal vi ligne vores egne uddannelser i huset med overgang til ny 
studieordning! Eller skal vi også passe sammen med de andre Jor-
demoderuddannelser. Man går pragmatisk til værks, hvad kan over-
hovedet lade sig gøre. 

4 Tværprofessionelle og valgfri elementer på UC SYD 
Der blev spurgt ind til, hvad de 20 tværfaglige ECTS skal anvendes 
til.  
ITM: Der er bl.a. lavet aftale med bioanalytikeruddannelsen om te-
madage omkring rhesus immunisering og hepatitis. Man ønsker at 
bevare det bedste fra de nuværende tværprofessionelle moduler og 
koble det sammen med relevante samarbejdsparter, i klinik som i 
teori. 
AFK: Kan timer sammen med en sundhedsplejerske også være 
tværfaglige ECTS. Det bekræfter ITM.  
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Med hensyn til valgfag, så vil vi gerne fortsætte med vores valgmo-
dul sexologi. I den forbindelse vil vi også gerne udbygge et tættere 
samarbejde med vores efter- videreuddannelse, hvor man kunne 
tænke sig en ordning, hvor evt. ubesatte pladser kan udbydes som 
videreuddannelse til uddannede sundhedsprofessionelle. 

5 Det videre arbejde hen mod indstilling af studieordning 
Ulla Wohlgemut, AC-medarbejder på UC SYD, har udarbejdet en 
tidsplan for arbejdet vedrørende Studieordningen. Tidsplanen ved-
lagt som bilag 3. 

 
ITM: Da det kan være svært at få Uddannelsesudvalget samlet igen 
her i foråret, vil jeg foreslå: at udkast til Ny studieordning sendes 
ud til Uddannelsesudvalgets medlemmer til kommentering 

Det blev besluttet, at udkastet til Ny studieordning bliver udsendt 
via mail og der svares tilbage til alle, så kommentarerne kan følges. 
AF og ITM arbejder videre med det indkomne.  
 
Der skal dog tilføjes, at AFK synes, at det er problematisk, at tiden 
har været så presset, så Uddannelsesudvalget ikke har tid til at mø-
des og diskutere høringsudkastet til den nye studieordning. 
 
IFS v/ institutchef, Jannie Fibecker Ladegaard, sender høringsudkast 
ud til uddannelsesudvalgene, ca. 3. maj og skal have svar tilbage i 
uge 16. 
 
UCS/UCL samarbejdet har foreløbig udarbejdet udkast til henholds-
vis: 

Kriterier for godkendelse af praktiksteder (kliniske uddan-
nelsessteder) 

Katalog - Prøvemodeller for prøve i kliniske kompetencer i 
sundhedsuddannelserne  

De 2 arbejdsgrupper har færdiggjort deres udkast og disse skal nu i 
høring.  

Høringsparterne er de to professionshøjskolers uddannelsesudvalg. 
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D. 4. april udsendes flg. udkast: 

Kriterier for godkendelse af praktiksteder (kliniske uddan-
nelsessteder) 

Katalog - Prøvemodeller for prøve i kliniske kompetencer i 
sundhedsuddannelserne  

Høringsbrev - Kriterier for godkendelse af praktiksteder (kli-
niske uddannelsessteder) 

Høringsbrev - Katalog - Prøvemodeller for prøve i kliniske 
kompetencer i sundhedsuddannelserne  

 ITM sender, jf. ovenstående, mail ud vedrørende kriterier for god-
kendelse af praktiksteder (Kliniske uddannelsessteder) 
Katalog – Prøvemodeller for prøve i kliniske kompetencer i sund-
hedsuddannelserne. 
Fristen er 25. april 2016. 
 

6 Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets med-
lemmer 

AF: Der er ansat en chefjordemoder i Roskilde. Hun hedder Inge Li-
se Andersen og kommer fra Chefjordemoderstillingen på Herlev sy-
gehus. 
 
SR: De uddannelsesansvarlige i Kolding oplever en reduktion af de-
res tid til de studerende. De er begge blevet nedsat med ca. én dag  
om ugen. De oplever, at der er forskel på de tildelte ressourcer på 
de forskellige kliniske steder.  
I forbindelse med implementering af en ny studieordning, vil der 
være ekstra arbejde til de uddannelsesansvarlige. Derudover er de i 
Kolding også fysisk blevet flyttet bort fra fødegangen. 
Kan man tage det på som et punkt til næste uddannelsesudvalg! 
 
AF: Man har tidligere haft de uddannelsesansvarliges ansættelses-
forhold i fokus og bl.a. overvejet om man, i virkeligheden, skulle la-
de dem være ansat på UC’et og allokere dem til bestemte kliniske 
uddannelsessteder. Muligheden diskuteres og det ville kunne medfø-
re andre problemer i dagligdagen på afdelingerne. 
 
Hvem har dispositionsret over de penge Jordemoderuddannelsen 
betaler for at have de studerende ude i klinikken?  
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Der er enighed i, at kvaliteten vil falde på de kliniske steder, hvis 
der er færre ressourcer. 

ITM: Det er relevant, at man fra UC’ets side kigger på klinikkontrak-
terne for se, hvad man får for pengene. 
 
PF: Vi skal diskutere de studerendes vilkår i klinikken.  F.eks. bliver 
de studerende tvunget ud i Kendt Jordemoderordning. Ved dog ikke 
om det er det rette forum, at diskutere det i. 
 
ITM: Vi kan holde et møde med temaet: Kvalitet for de studerende i 
uddannelsen. 
 
Det aftales, at der skal et punkt på næste Uddannelsesudvalgsmøde 
så UU kan komme med nogle anbefalinger eller oplæg, hvordan det 
skal tackles fremadrettet.  
 
Punktet sættes på dagsordenen til formiddagsmødet i september in-
den fællesmødet med bestyrelsen. D. 16. september 2016 kl. 12.15 
– 15.15. 
 
PF: Gode optagelsestal:329 kvote 2 ansøgere og 103 (1.prioriteter). 
PF fortæller, at Sundhedsuddannelserne har fået tildelt nogle få psy-
kologstøttetimer. Vi prøver at få tilkæmpet nogle af timerne til Jor-
demoderuddannelsens studerende. 
 
AF: Der bliver nu sat flere diagnoser på de unge i dag, hvor det for 
10 år siden måske ”bare” var en livskrise. 
Tiden har ændret sig. 

AFK: Det kan være det modsatte, mangel på livskriser. Du skal væ-
re lykkelig som projektbarn og det kan blive for stort et pres for et 
ungt menneske. I forbindelse med et talentudviklingsprojekt, der er 
lavet i samarbejde mellem ”din jordemoderpraksis”, jordemoderud-
dannelsen og Simon Schulin fra Videncenter for Almen Pædagogik 
og Formidling. UC SYD, har arbejdsgruppen arbejdet med talentbe-
grebet. AFK har spurgt i sin vennekreds, hvor flere har defineret sig 
selv som et talent, hvilket syntes interessant for AFK’s generation 
(samt for de yngre generationer). For den vennekreds er der åben-
bart gået prestige i at være et talent. 
I selve udviklingsrapporten har man arbejdet med at definere speci-
fikke jordemoder relaterede talentkarakteristika. Ingen af de inter-
viewede er således blevet stillet spørgsmålet om de selv anså sig 
som et talent. 
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AFK: Forskning viser at det tager 10.000 timers træning at blive ek-
spert (ikke et talent) indenfor et område - dette kaldes 10.000 ti-
mers reglen. Dette gælder bl.a. for musikere eller topatleter. Hvis 
man omregner 10.000 timer til en 37 timers stilling vil det tage en 
jordemoder ca. 5 år at blive ekspert på en fødegang, fraregnet 
f.eks. ferie eller konsultation. Dermed ikke sagt at man er et talent. 
Det kræver blot en seriøs indsats for "bare" at blive god. 
 
ITM har sendt ”Siden sidst” ud sammen med forskellige bilag. 
 

7 Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder ef-
ter- og videreuddannelse 
 
Chefkonsulent Pia Toft Assenholm fra Efter- og videreuddannelsen - 
kunne ikke deltage i mødet, men har fremsendt nedenstående ori-
entering: 
Der er etableret fire nye diplommoduler i 2015: 
a) Molekylærmedicinsk laboratorie teknologi 
b) Sexologi 
c) Klimakteriet 
d) Palliation med fokus på kronikere 
 
Overskuddet i EVU regi var ikke så højt som forventet i 2015.  
Målsætningen om at etablere et overskud på 80 mill. i 2018 fasthol-
des dog af direktionen.  
 
Der er pt. en tendens til at de moduler/kompetenceudvikling der gi-
ver et direkte afkast/outcome ude i praksis er i høj kurs (akutsyge-
pleje, sår, klinisk vejleder mv.) 
 
Der har været stor efterspørgsel efter særlige forløb, uddannelser 
mv her i foråret 2016.  
Ina siger, at de arbejder i øjeblikket på at skrue nogle kortere kur-
ser sammen.  
 
 

8 Opsamling på Bestyrelsens fællesmøde september 2015 
ITM giver en opsamling fra fællesmødet i september 2015. 
Slides fra mødet er indsat nedenfor. 
 
Hovedoverskriften var KVALITET, og alle tre workshops drøftede: 

1. Kvalitet i det internationale arbejde 

2. Kvalitet i feedback 
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3. Kvalitet i praktik og samarbejde med klinik/praksis/profession.
  
 
Workshop 1: 
Der er stor interesse for at styrke det internationale studiemiljø på 
UC SYD, det være sig gennem udbygning af de internationale for-
bindelser, inddragelse af internationale forskningsresultater i under-
visningen, som i et vist omfang gerne må udbydes på engelsk og 
gennemføres med udenlandske undervisere.  

Det bør sikres, at vore danske studerende tilskyndes til og har let 
adgang til at studere i udlandet, og at udenlandske studerende kan 
komme her og deltage både teoretiske moduler og i praktik. 
 
Workshop 2: 
Hvad angår feedback sikres kvaliteten ved at være tydelig omkring 
rammer, forventningsafstemning og metoder samt at holde fokus på 
feedbackens fremadrettede og motiverende perspektiver.  

I feedbacken bevæger man sig ind på et potentielt konfliktfyldt om-
råde, der kræver høj grad af professionalitet af dem, der giver feed-
back. 

Workshop 3: 
Omkring praktik/klinik anbefales det at holde tæt dialog mellem ud-
dannelserne og praktikstederne, herunder specifikt gennem god-
kendelsen af praktikstederne.  

Praktikvejledere kan inviteres til at deltage i interne bedømmelser af 
de studerende.  

Praktikvejledernes status bør sikres gennem krav om praktikvejle-
deruddannelse 

 
Indstilling til drøftelse af anbefalinger for det videre samar-
bejde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg 

Det indstilles, at: 

Uddannelsesudvalgene drøfter notatet og evt. supplerer med yderli-
gere bemærkninger og forslag 

Direktion og bestyrelse tager notatet til efterretning 

Workshops/gruppearbejde på kommende temadage gennemføres 
med benyttelse af kollaborativt skriveværktøj. 
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Opsamling på Uddannelsesudvalgets arbejde i året 2015-
2016. 

Bestyrelse og uddannelsesudvalg: 

Ledelsessekretariatet udarbejder en gang årligt (juni) et sammen-
fattende notat, juninotatet, til direktion og bestyrelsen om arbejdet i 
uddannelsesudvalgene.  
 
 
Til brug for dette sammenfattende notat skal uddannelses-
udvalgenes referater indeholde:  

 Opsummeringer af udvalgenes aktuelle råd til bestyrelse og rek-
tor, dvs. emner vedrørende uddannelsernes kvalitet og relevans 
for samfundet, uddannelsesdækningen, udvikling af nye og eksi-
sterende uddannelser, undervisnings- og prøveformer, den lokale 
studieordning og uddannelsesområdets efter- og videreuddan-
nelse.  

 Forslag til tema for mødet mellem bestyrelse og uddannelsesud-
valg i september. 
 

Afrapportering og opfølgning: 

Juninotatet forelægges direktion og bestyrelse. Uddannelsesudval-
gene modtager det opsamlende notat med bestyrelsens eventuelle 
bemærkninger.  

Opsamlende notat fra det årlige temamøde forelægges direktion og 
bestyrelse.  

Uddannelsesudvalgene modtager det opsamlende temamødenotat 
med bestyrelsens eventuelle bemærkninger.  

Jf. Kvalitetssikringssystemets spor I – relevans. 

Det indsatte fra slides slutter her. 
 

Der var enighed i, at ambitionsniveauet, måske med succes, kan 
sænkes til næste fælles uddannelsesudvalgsmøde, da der er alt for 
kort tid til at drøfte de forskellige oplæg/problematikker. 
 
Forslag til tema til fællesmøderne: 
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ALN: Udfordrende unge og de krav det stiller til de kliniske 
undervisere. Studerende med særlige udfordringer og hvor-
dan det håndteres gennem uddannelsen. 
 
AF: Det er interessant at følge, hvad der sker i forsvaret i forhold til 
uddannelse og de studerendes robusthed. De er enormt dygtige til 
at uddanne deres folk i forsvaret. De planlægger efteruddannelse for 
deres ansatte flere år frem. Vi kan lære noget af forsvaret. De er 
meget konsekvente i deres studievejledning og tager det op, fordi 
det er interessant den forskel, der er i tilgangen til de un-
ge/studerende.  
Studie og karrierevejledning i forsvaret. 
 
PF: Der er mere konsekvens i forsvaret. 
 
AFK: Der er ikke kutyme for at degradere folk i forsvaret – i det hele 
taget ikke i erhvervslivet. Den danske tradition. 

EAN: Er det på officersniveau? Jordemoderuddannelsen er en 
grunduddannelse, hvor man uddanner vandbærere. 
 
 
AFK: ”Hvordan holder vi underviserne praksisnære?”. 
Forslaget udspringer sig af et oplæg af Lars Lykkedegn, leder af 
Studenterfokus, UC SYD. ”Hvordan holder vi vore undervisere mere 
opdateret på, hvad man kan, efter endt uddannelse”. 

AFK: Talentudvikling. 
SR: Karriereplanlægning 
 

9 Evt. 

Næste fællesmøde er den 16. september 
 
Uddannelsesudvalgsmøde foråret 2017 – 22. marts 2017 

 
EAN: Man har lavet en ny forskningsstrategi på OUH vedr. sam-
menhængende karriereforløb, som man netop har offentliggjort. 
Spørgsmålet: ”Hvordan hænger klinik sammen med Ph.d.?”, var 
udgangspunktet. 
De Ph.d. studerende, der har været i klinikken, forsvinder efterføl-
gende ud af systemet/ud af afdelingerne. Den nye strategi skal 
imødegå problemet og bevare forskerne på sygehusene. 
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AF: Det kan også være interessant når vi skal diskutere karriere-
planlægning i det hele taget. 
 
 
Indsigelser til referatet skal sendes til Birgit Thorhauge på mail: 
bith@ucsyd.dk senest den 21. april 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referatet er efter fristen for kommentering, tilrettet med indkomne be-
mærkninger, 21. april 2016. 


