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Praktik = 
Klinisk uddannelse 

 

JM23V 
Orientering om og prioritering af klinisk uddannelsessted 

Hvilket klinisk uddannelsessted = sygehus skal jeg være tilknyttet? 
Du har mulighed for via din prioritering at få indflydelse på dit kommende kliniske uddannelsessted. 
For at du kan lave en kvalificeret prioritering, giver vi dig her lidt forhåndsviden.   
 
Fordelingen af teori og klinik 
Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse bestående af 50 % teoretisk og 50 % klinisk un-
dervisning. Uddannelsen er delt op i 7 semestre. 
 

Placering Uge/år Antal uger i teori Antal uger i klinik 
 

1. Semester 06/2023-26/2023 19 1 

2. Semester 35/2023-04/2024 1 19 

3. Semester 06/2024-26/2024 20 0 

4. Semester 35/2024-04/2025 0 20 

5. Semester 06/2025-26/2025 20 0 

6. Semester 35/2025-04/2026 0 20 

7. Semester 06/2026-26/2026 14 6 

 
Hvor foregår teori og klinik? 
Den teoretiske undervisning foregår på jordemoderuddannelsen i Esbjerg, og den kliniske undervisning foregår på et 
eller flere af de kliniksteder, der er tilknyttet jordemoderuddannelsen. Af skemaet fremgår opdelingen i semestre, ligesom 
du kan se vekselvirkningen mellem teoretisk og klinisk undervisning.  
Du skal allerede i uge 10 i observationspraktik på dit kommende kliniske uddannelsessted.  
Undervejs i uddannelsen er der mulighed for at planlægge studieophold på et sygehus i udlandet på henholdsvis 4. og 7. 
semester.  
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Kliniske uddannelsessteder 
I skemaet nedenfor ses de kliniske uddannelsessteder, som er tilknyttet jordemoderuddannelsen i Esbjerg, samt det an-
tal studerende, som uddannelsesstedet modtager per hold. 
 

Klinisk uddannelsessted Antal studerende 

Svendborg / Odense 13 

Kolding 9 

Aabenraa 5 

Esbjerg 5 

 
De fleste skal flytte imellem teori og klinik 
Det vil så sige, at der kun er 5 studerende på hvert hold, der har deres samlede uddannelse i Esbjerg. Alle andre afvikler 
halvdelen af uddannelsen i Esbjerg svarende til de teoretiske semestre og halvdelen ude på deres kliniske uddannelses-
sted rundt omkring i landet. I klinikperioderne vil du af og til få tilkaldevagter fra hjemmet, og derfor er det vigtigt, at du 
arrangerer dig, så du kan nå frem til klinikstedet indenfor max en time. Det kan enten være ved at bo tæt på klinikstedet 
eller f.eks. ved at låne en gæsteseng hos en studiekammerat i tilkaldevagterne. 
 
Svendborg / Odense 
Svendborg/Odense figurerer i skemaet som ét klinisk uddannelsessted, idet de studerendes kliniske uddannelsestid de-
les imellem Svendborg og Odense.  
Fyn tilbyder klinisk uddannelse til 13 nye studerende per hold.  

• 1. semester, observationspraktik er et samarbejde mellem Svendborg og Odense 
o de fleste studerende får vagter på begge matrikler 

• 2. semester 
o 7 studerende i Svendborg 
o 6 studerende i Odense 

• 4. semester og 6. semester 
o alle studerende i Odense 

 
Samme sted 
Læringsmæssigt er det oftest en fordel at have det samme kliniske uddannelsessted på 2., 4. og 6. semester, idet man 
kan fokusere på at lære en masse uden samtidig at skulle lære et nyt sted at kende. Derfor skal du som udgangspunkt 
regne med at være på det samme kliniske uddannelsessted i de 3 kliniske semestre.  
Som overfor beskrevet er der en anderledes organisering i forbindelse med Svendborg / Odense.  
 
Få mere viden om de kliniske uddannelsessteder 
På UCSYD’s hjemmeside  Regler og rammer for jordemoderuddannelsen | UC SYD kan du finde en beskrivelse af alle 
klinikstederne. Du anbefales at læse beskrivelserne, inden du prioriterer klinikstederne. 
 
Prioritering af klinisk uddannelsessted 
Du skal nummerere dine prioriteringer fra 1 - 5, hvor 1 er din højeste prioritet altså det sted, hvor du helst vil afvikle din 
kliniske uddannelse, og 5 er din laveste prioritet.  
Alle kliniksteder skal således påføres et nummer fra 1- 5. Følg linket. 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=SSAV3Z16U192 
  
 

https://www.ucsyd.dk/uddannelse/jordemoder/regler-og-rammer-jordemoderuddannelsen
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=SSAV3Z16U192
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Fordeling af de kliniske uddannelsessteder 
Fordelingen på klinikstederne vil blive foretaget med baggrund i holdets prioriteringer. Hvis ikke du laver en prioritering 
inden deadline mandag den 1. august kl. 12.00, bliver du tildelt den plads, der bliver til overs efter fordeling af dine hold-
kammerater.  
Hvis ”kabalen” ikke alene kan lægges ud fra prioriteringerne, foregår den resterende del via lodtrækning. Principperne i 
fordelingen er, at alle der kan tildeles deres første prioritet i første omgang placeres på deres første prioritet. Der trækkes 
lod, hvis der er flere førsteprioriteter, end der er pladser, hvilket der typisk er i Esbjerg. Herefter placeres alle, der kan 
placeres på deres anden prioritet. Hvis der er flere 2. prioriteter end uddannelsespladser, kommer lodtrækning igen på 
tale – og så fremdeles.  
 
Besked om tildelt klinisk uddannelsessted 
Du vil senest den 30. september via din e-Boks få at vide, hvor du skal afvikle din kliniske uddannelse.  
 
Bolig på klinikstederne 
Du er selv ansvarlig for at finde en bolig både i forbindelse med de teoretiske semestre i Esbjerg og i forbindelse med de 
kliniske semestre ude på klinikstederne.  
De jordemoderstuderende hjælper ofte hinanden med at finde bolig via facebooksiden: Lejeboliger for jordemoderstude-
rende i Esbjerg. 
Et par af de kliniske uddannelsessteder har værelser, som de stiller til rådighed for jordemoderstuderende, men det dæk-
ker langt fra behovet. Udgifterne til bolig og transport dækkes af de studerende selv. 
 
Bemærk’ 
Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for optagelse, at du er villig til at afvikle din kliniske uddannelse 
på et hvilket som helst af de kliniksteder, som vi samarbejder med. 
 
Du er velkommen til at skrive til mig på snim@ucsyd.dk , hvis du har spørgsmål til ovenstående.  
 

 
Susanne Nim 
Klinikkoordinator 
UC Syd 
Jordemoderuddannelsen 
snim@ucsyd.dk 
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø 
ucsyd.dk 
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