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Notat 

 
Dato 06.05.2022  Reference ljen 

Fordeling af kliniske uddannelsespladser 
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 

 
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg har pr. 1. september 2022 følgende kliniske uddannelsespladser 
til rådighed pr. hold. 
  
Odense Universitetshospital; Odense / Svendborg                        13 
Sydvestjysk Sygehus; Esbjerg     5 
Sygehus Lillebælt; Kolding     9 
Sygehus Sønderjylland; Aabenraa    5 
 
Ovenstående betyder, at kun 5 studerende vil få deres samlede uddannelse i Esbjerg. Alle andre  
skal afvikle halvdelen af uddannelsen i Esbjerg (teorien) og halvdelen andetsteds (klinikken).  
 
I klinikperioderne vil man af og til få tilkaldevagter fra hjemmet, derfor er det vigtigt, at man arrangerer sig, 
så man kan nå frem til klinikstedet indenfor max. en time. Enten ved at bo tæt på klinikstedet eller f.eks. ved 
at låne en gæsteseng hos en studiekammerat i tilkaldevagterne.  
 
Fordelingen i praksis 
Det er en grundlæggende holdning, at alle studerende er lige uanset livssituation og baggrund, og derfor 
skal have lige muligheder i forhold til fordeling af klinikpladser. 
De studerende modtager ved optagelsen information om proceduren og rammerne for fordelingen af de kli-
niske uddannelsespladser. Der bliver vedlagt et prioriteringsskema, som skal udfyldes.  
Fordelingen af de kliniske uddannelsessteder vil blive foretaget med baggrund i prioriteringerne, og hvis 
"kabalen" ikke kan gå op suppleres med lodtrækning. 
Hvis der ikke er modtaget et prioriteringsskema fra en studerende, bliver vedkommende tildelt den plads, 
der bliver til overs.  
 
Orlov eller andet fravær 
For studerende, der kommer tilbage efter orlov eller andet fravær, og dermed skal placeres på et   
efterfølgende hold gælder det, at det er uddannelsesinstitutionen, der sørger for at placere den  
studerende. Placering vil ske under hensyntagen til de minimums- og maksimumaftaler, der er  
indgået med de kliniske uddannelsessteder. Som udgangspunkt må man derfor regne med at skulle  
indplaceres, hvor der er en ledig plads. Kun hvis der ingen ledige kliniske uddannelsespladser er på tilba-
gevendingstidspunktet, kan forhandling om en ekstra oprettet plads komme på tale. I princippet skal en stu-
derende efter en orlovsperiode således være indstillet på at afvikle klinisk uddannelse på et hvilket som 
helst af de kliniske uddannelsessteder. 
 
Bytte af klinikpladser 
Bytte af klinikpladser kan foregå, såfremt visse omstændigheder er opfyldt. Hvis to studerende  
ønsker at bytte klinikplads, bliver pladserne udbudt, så alle studerende de pågældende steder får  
mulighed for at melde sig som interesserede. Er der mere end en interesseret, vil der blive  
foretaget en lodtrækning. Bytte af klinikpladser kan ikke ske før studiestart og al korrespondance skal fo-
regå via klinikkoordinatoren. 
 
Overflytning 
Ønsker en studerende, der kommer fra et andet uddannelsessted, at søge om overflytning til  
jordemoderuddannelsen i Esbjerg, er det uddannelsesinstitutionen, der sørger for at placere  
vedkommende på et klinisk uddannelsessted. En overflyttet studerende skal dermed som alle andre  
optagne være indstillede på at afvikle klinisk uddannelse på et hvilket som helst af de til   
uddannelsen knyttede kliniske uddannelsessteder. Den overflyttede studerende vil fra den dato, hvor over-
flytningen træder i kraft, blive betragtet på lige vilkår med øvrige studerende.  
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Ekstraordinær situation 
Uddannelsesinstitutionen kan i ekstraordinære situationer være nødsaget til at disponere anderledes end  
ovenfor beskrevet. 
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