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Punkter 

 

Beskrivelse 

1. 
Beskrivelse af det kliniske 
uddannelsessted 

Fødeafsnittet på Holbæk Sygehus har ca. 1450 fødsler om året. 

 

Graviditet, fødsel og barsel varetages af cirka 45 jordemødre og 4 

social- og sundhedsassistenter i samarbejde med et antal læger. 

 

Vi har jordemoderkonsultationer i Holbæk, Kalundborg, Tølløse, 

Ringsted og Nykøbing. Ultralydsscreeningen på Holbæk sygehus 

varetages af jordemødre og læger. Når en gravid kvinde 

indlæggelses på svangre/barselsgangen, uanset gestationsalder, 

bliver hun passet af jordemødre og social- og sundhedsassistenter. 

 

Ved alle fødsler varetager en jordemoder omsorgen. De 

komplicerede fødsler varetages i samarbejde med vores læger. 

Holbæk har i alt 4 fødestuer og 4 undersøgelsesstuer.  

 

Barslende kvinder vil i Holbæk møde en jordemoder på 

barselsgangen. Vi giver alle barselskvinder mulighed for at få en 

enestue, hvor partneren også kan overnatte. Vi har tilbud om 

barselsophold for både første- og flergangsfødende. 

 

Hjemmefødselsordningen i Region Sjælland varetager alle 

hjemmefødsler, men der er som studerende mulighed for at 

komme med til hjemmefødsler ved interesse. 

 

Neonatalafsnittet er placeret ved siden af fødegangen, 

barselsgangen og svangreambulatoriet. Afsnittet modtager børn fra 

GA 28+0. 
2.  
Introduktion til den kliniske 
undervisningsperiode 
 

I Holbæk modtager vi jordemoderstuderende på 2., 4. og 6. 

semester. 

 

I løbet af semestrene vil der være hele dage, som er planlagt med 

undervisning. Denne undervisning er en kombination af teori og 

kliniske færdigheder. 

Ud over undervisning afholder de uddannelsesansvarlige 

jordemødre løbende refleksion i grupper for at støtte de studerende 

i deres læring. Ydermere afholdes forskellige andre faglige og 

sociale arrangementer. 

 

Vi ønsker at skabe et godt læringsmiljø og løbende udvikle vores 

tilbud til jer. Vi vil derfor ofte bede jer om at evaluere vores indsats 

både efter undervisningsdage samt efter hvert klinisk forløb, I har 

gennemgået her i Holbæk. 
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Vi opfordrer Jer til at blive vaccineret mod hepatitis, inden I 

kommer i afdelingen. 

 

I skal selv anskaffe fodtøj. Det skal være fornuftigt fodtøj, så I kan 

holde til at gå og stå meget. Desuden skal fodtøjet leve op til 

kravet om ”at fremtræde synligt rent”. 

 
3.  
Hvad kan institutionen tilbyde 
som klinisk uddannelsessted:  

 

På Holbæk sygehus er der ansat en stab af jordemødre med stor 

undervisningserfaring. Vores jordemoderstuderende tildeles 1-2 

kontaktjordemødre, som følger jer gennem semestret. 

Under hensyntagen til jeres læring samt jordemødrenes vagter, vil 

vi være lydhøre over for jeres fridagsønsker. 

 

Barselsplejen i Holbæk varetages som tidligere nævnt af 

jordemødre. Dette giver os særligt gode forudsætninger for at 

tilbyde jer gode, sammenhængende og lærerige forløb inden for 

barselsplejen, da barselsvagter oftest er med egen 

kontaktjordemoder fra konsultation og fødegang. 

 

Holbæk og Roskilde samarbejder om flere af undervisningsdagene, 

hvor jeres kliniske erfaringer bearbejdes og hvor kliniske 

færdigheder kan trænes. 

 

Det er vores indtryk, at det sociale samvær er vigtigt for jeres 

læringsudbytte, hvorfor I ud over undervisningsdagene vil opleve 

forskellige sociale arrangementer. 
4.  
Praktiske oplysninger for de 
studerende. 
 

Jordemoderuddannelsen har 2 ”Jordemoderhuse” beliggende tæt 

på sygehuset. Der er plads til 4 jordemoderstuderende i hvert hus. 

Prisen er ca.  2000 kr. pr. måned for et værelse. Husene er 

møblerede. Ring til Susanne Nim på 7266 2802 – hvis du ønsker 

yderligere oplysninger. 
5.  
Antal kliniske 
uddannelsespladser: 

2. semester 4 kliniske uddannelses pladser 

4. semester 4 kliniske uddannelses pladser 

6. semester 4 klinisk uddannelses pladser 

6.  
Udekonsultationer: 
Adresser og tlf.nr. 
 

 Tølløse konsultationen, Sportsvej 5, 4340 Tølløse 

 Nykøbing Sj. Konsultationen, Sygehusvej 1, 4500 Nykøbing 

Sj. 

 Kalundborg konsultationen, Nørre Alle 27, 4400 Kalundborg 

 


