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1.

Velkomst og præsentationsrunde
Lene byder velkommen og der foretages en præsentationsrunde.

2.

Endelig godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes med følgende tilføjelser til evt.:
•
Annette vil gerne have tilføjet et punkt om mulighed for en 2-dages ledelsescamp for studerende på 7. semester.
•
Louise vil gerne drøfte brugen af værnemidler i klinikken i forhold til Covid19.

3.

Opfølgning på seneste møde
Flytning:
•
Som tiden er gået, har vi vænnet os til forholdene, samt er kommet til
en erkendelse af, at det ikke kan ændres med både fordele og ulemper
til følge. Covid-19 har også betydet, at nogle af vores fællesskabsskabende tiltag ikke er mulige at gennemføre.
Optagelsesgrundlag:
•
19,1 % er optaget på en HF-eksamen. Lille ikke-signifikant forskel i forhold til tidligere. Alderssammensætningen har ikke ændret sig.
Følgegruppearbejdet er afsluttet:
•
Der er overvejende tilfredshed med implementeringen af den ny studieordning. Afrapporteringsrapporten er indsendt til styrelsen.
Anæstesiundervisning:
•
Samarbejde med DASAIM om anæstesi-undervisningen blev i foråret
aflyst pga. Covid-19. Vores tidligere anæstesiundervisere varetog undervisningen i forårssemester, DASAIM-udpegede undervisere er skemalagt til undervisningen i efteråret.
Bestået / ikke-bestået ved 2. og 4. semester kliniske prøver:
•
Ingen utilfredshed med dette fra hverken studerende eller undervisere.
Forsøgsperioden skal køre et år mere før endelig evaluering.
JSRs trivselsundersøgelse:
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•

Er ikke kommet i gang, sandsynligvis strandet pt. pga. Covid-19

4.

Meddelelser fra formanden v. Anne-Marie Jensen
Formanden deltager ikke i mødet og har, i henhold til samtale med Lene, ingen
meddelelser.

5.

Meddelelser fra studielederen v. Lene Kjærgård-Jensen
a. Årsberetning
Jordemoderuddannelsens CoronaMålsætning for 2020
håndtering, udfordringer og muligheder
Hvert år i november udarbejdes målsætning for det kommende år ud fra
evalueringer, karakterresultater og andre relevante nøgletal.
Nogle af målene for 2020 er:
•
Støtte til gruppedynamik og samarbejde i studiegrupperne –
afbrudt af corona.
•
Nytænkning af neo-undervisningen, hvor unge læger ikke har
forudsætninger for at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb svarende til de studerendes behov. Udvalget drøfter mulighederne for anden varetagelse af undervisningen:
Evt. en erfaren neonatolog, en speciale-uddannet sygeplejerske eller en jordemoder med erfaring/oplært i specialet. Der
tages kontakt til neonatalafdelingen på SVS mhp. at afsøge
muligheder.
•
Etablering af simulationsundervisning på 5. semester, da de
studerende efterlyser flere muligheder for at inddrage / bruge
deres kliniske erfaringer undervejs i semestret, som ellers er
meget koncentreret omkring humanistiske og forskningsmæssige områder. Iværksættes forsøgsvis i aflyst TPE-uge.
Corona marts:
Alt teoriundervisning blev omlagt til onlineundervisning. Underviserne
udviklede deres digitale kompetencer undervejs i perioden, så undervisningen blev tiltagende varierende. De semesteransvarlige holdt løbende online trivselssamtaler med holdene. I juni blev der mulighed for
tilstedeværelse til workshop og mundtlige prøver.
I klinikken fortsatte langt de fleste studerende og oplevede og lærte meget af det situationerne kunne byde på. Studerende på Sjælland havde
henholdsvis 3 eller 6 ugers pausering, som de i store træk fik mulighed
for at indhente efterfølgende.
Alle studerende bestod semesterprøverne.
Corona nu:
Videregående uddannelsesinstitutioner er underlagt retningslinje, som
fordrer, at der holdes en meters afstand og ikke laves aktiviteter på
tværs af holdene, samt at der skal bruges mundbind, hvis der dispenseres fra reglerne. (F.eks. ved simulationstræning og andre workshops)
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Vi kører i efteråret et miks af fysisk fremmøde undervisning og online
undervisning på alle hold → med mindst online-undervisning på 1. semester.
Klinikken: Ingen store Coronaomlægninger for nuværende.
Møder: Begrænses og ellers følge retningslinjer om en meters afstand.
Der er uvished om teoriklinikmødet i november kan blive med fremmøde. Tanja oplyser, at SVS for nuværende har lukket ned for alt indgående og udgående mødeaktivitet.
b.

Status på medarbejdersituationen
En medarbejder er fratrådt, en vikar er fastansat og en medarbejder er
langtidssygemeldt, og der dækkes ind med en fast vikar frem til juli
2021. Vi forventer en medarbejder retur fra barsel i januar 2021 og håber, at der herefter vil blive mere rum til forsknings- og udviklingsopgaver.
Der er planer om opstart af en sundhedsadministrationsuddannelse på
UC SYD i 2021, hvor det tænkes, at jordemoderuddannelsen skal bidrage med undervisere, hvorfor nyansættelse forventes.

6.

Meddelelser fra udvalgets medlemmer
Annette; På OUH og Svendborg opleves det gentagende gange, at nyuddannede stopper efter kort tid i faget. Udvalget drøfter problemets
omfang, bagvedliggende årsager og mulige løsninger.
•
Forventningsafstemning
•
Trivselscafe
OBS. sparring med Henriette Mørkholm
•
Mentorordning
•
Kliniktilrettelæggelse/længde
•
Uddannelsesafslutning i april og oktober
Udvalget drøfter også mulige sammenfald imellem nyuddannede der
stopper i faget og frafaldsproblematikken for studerende fra henholdsvis
optagelseskvote 1 og 2 – se punkt 7c.

7.

Forhold omkring uddannelsen og professionen (drøftelsespunkter)
a. Hygiejneundervisningen
Karen Margrethe har modtaget en mail fra Region Syddanmark i nov.
2019 med opfordring til, at uddannelsesudvalget drøfter hygiejneundervisningen. Lene skitser, hvordan den teoretiske undervisning er tilrettelagt. Udvalget drøfter om den praktiske del af hygiejneundervisningen,
som foregår decentralt på klinikstederne, skal fortsætte efter decentrale
principper eller have en ensartet plan. Der er i udvalget enighed om, at
øget fokus på hygiejne er godt både for studerende og for jordemødrene
generelt. Punktet tages videre til kommende teoriklinikmøde.
b.

Samarbejde med chefjordemødre (aftagerfeltet)
Der har i en periode været et lille fremmøde af chefjordemødre til det årlige teoriklinikmøde i november, så udvalget spørges til, om de kan se
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mulige ændringer, som kunne fremme deltagelsen. Udvalget opfordrer
til, at Lene retter spørgsmålet direkte til chefjordemodergruppen.
c.

Frafald af studerende optaget via kvote 1 og 2
Frafaldstallene fra de sidste to år viser et frafald fra kvote 1 på 23 studerende og fra kvote 2 på 8 studerende.
De tre jordemoderuddannelser har samlet ansøgt om at få seks måneders erhvervserfaring som et optagelseskrav også i kvote 1 → afventer
svar fra ministeriet.
Udvalget spørges om det kunne være en ide at søge om ændret kvotefordeling fra det nuværende 50 – 50% til f.eks. 40 – 60% eller 30 – 70 %
med størst vægt i kvote 2. Udvalget kommer omkring at alder, modenhed og det at kvote 2-studerende igennem længere tid har arbejdet på at
kvalificere sig til optagelse, giver dem en større robusthed under studietiden og måske også som nyuddannet. Udvalget drøfter også ideer omkring optagelsessamtaler og om ansøgninger direkte til klinikstederne.
Lene undersøger muligheder for at ændre kvotefordelingen.
Jordemoderuddannelsen har et samlet frafald på ca. 15 %, hvilket er inklusiv de studerende, som overflyttes til UCN og KP.

d.

Undervisning for kontaktjordemødre
Aftagerfeltet har flere gange ytret ønske om at kunne klæde de yngre
jordemødre bedre på til vejledning af studerende. UCN har udviklet et
tredages kursus og måske kunne noget tilsvarende være interessant
hos os? Udvalget synes, at det er en god ide, det pointeres dog, at et
tre-dagskursus på ingen måde må erstatte de kliniske vejlederkurser.
Det ønskes, at kurset kan være en løbende mulighed for blandede
sundhedsprofessionelle fremfor et monofagligt engangskursus. Eftervidereuddannelsesafdelingen på UC SYD er interesseret i at deltage/varetage arbejdet, og vil gerne deltage på teoriklinikmødet med henblik på
at høre om ideer / ønsker til kursets indhold.
Se link: https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/minikursus-for-daglige-vejledere-i-l%C3%A6ring-og-vejledning-af-studerende-i-klinisk-praksis

8.

Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse
Christina Prinds er blevet ansat som uddannelsesleder på kandidatuddannelsen
i jordemoderkundskab på SDU, og hun har henvendt sig til jordemoderuddannelsen UC SYD med henblik på etablering af et samarbejde.

9.

Evt., herunder kommende møder
•
Ledelsescamp: Det aftales at drøfte muligheden for etablering af en ledelsescamp på mødet med chefjordemødrene i forbindelse med teoriklinikmødet i november. Lene laver en sagsfremstilling i samarbejde
med Annette forud for mødet.
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•

Udvalget runder den forskellighed der er i praksis omkring anvendelse
af værnemidler på fødeafdelingerne, nogle steder er det op til hver jordemoder at vurdere behov og anvendelse, andre steder er det forventet, at værnemidler bruges hver gang, hvilket gør det nemmere og tryggere for de studerende at agere i.

•

Udvalget evaluerer på onlinemødeformatet og finder, at det fungerer
godt.

•

Der aftales online møde den 25. marts 2021 kl. 12.30-15.00 (Obs.
Skype?)
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