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Beskrivelse af klinisk undervisningssted 
 
Klinisk Undervisningssted: Sjællands Universitets Hospital (SUH), Roskilde 
 
Adresse:   Køgevej 7-13, 4000 Roskilde 
 
Telefon:   Hovednummer   47 32 32 00 
   Fødegangen         47 32 40 55 
   Afsnit for gravide   47 32 40 73 
   Afsnit for mødre og nyfødte 47 32 40 75 
Klinisk uddannelsesansvarlige jdm.    23352186 
 
E-mail:   Janne Ekstrøm Larsen jaela@regionsjaelland.dk 
   Iben Hvidtfeldt Marcher ihm@regionsjaelland.dk 
 
Uddannelsesansvarlige: Janne Ekstrøm Larsen og Iben Hvidtfeldt Marcher 
jordemødre 
Dato:  August 2017 
 
1. Afdelingens organisatoriske indplacering, ledelsesopbygning og struktur: 
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2. Afsatte ressourcer til den kliniske undervisning og vejledning: 
 

Afdelingen har som specialafdeling undervisnings- og uddannelsesforpligtelse, som 
omfatter lægestuderende, sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, social- og 
sundhedsassistentelever, lægesekretærelever og redderelever. 
 
Den postgraduate uddannelse af læger omfatter supplerende uddannelse til andre spe-
cialer samt uddannelse til speciallæge i gynækologi/obstetrik.  
 
Derudover har alle i afdelingen ansvar for efter-/videreuddannelse af egne og andre 
personalegrupper. 
 
Mål for undervisning og uddannelse: 
• At undervisning og uddannelse for ikke færdiguddannet personale planlægges og 

gennemføres i henhold til de enkelte uddannelsers målbeskrivelser.  
• At der er planlagt struktureret undervisning, således at fælles holdninger og viden 

udvikles. 
• At undervisningsmateriale, kliniske retningslinjer og andet er tilgængeligt for med-

arbejderne. 
• At personalet engagerer sig i videreudvikling af den enkeltes kompetence.  
• At den enkelte medarbejders behov og ønske om efter- og videreuddannelse i 

videst mulig udstrækning efterkommes 
 

 
3. Afdelingens fagprofessionelle ramme (jordemoderfaglige, tværfaglige og 
    tværsektorielle) 
  

På SUH er der omkring 60 jordemødre ansat. Jordemødrene arbejder indenfor 
følgende arbejdsområder: Ultralyd, konsultation, fødselsforberedelse, svangre-, 
fødsels- og barselsomsorg.  
I januar 2014 blev vores ”Afsnit for gravide” og ”Afsnit for barslende" lagt sammen. Det 
betyder en større oplevelse af kontinuitet for vores indlagte familier, og at vi kan tilbyde 
nogle bedre fysiske rammer for vores nybagte familier. Samtidig giver det bedre 
mulighed for tværfaglig sparring. 
 
Vi har ca. 2500 fødsler om året. I det sidste 1½ år har vi hele døgnet haft kliniske 
jordemoderspecialister i 12-timersvagt til koordinering og sparring, det fungerer rigtig 
godt. Hvis forløbene tager en patologisk drejning, inddrages vores gynækologiske / 
obstetriske forvagt og / eller bagvagt.   
 
Der er jordemoderkonsultationer i Roskilde, Jyllinge, Ejby, Borup og Hundige. 
Vi har specialkonsultationer for: tvillingegravide, sårbare gravide, gravide med behov 
for tolk, unge gravide, gravide med misbrug, gravide med graviditetsbetinget 
sukkersyge samt gravide der ønsker sectio på maternal request. 
 

 
4. Afdelingens patientgrundlag 
 

Afdelingen modtager 
• Raske gravide til svangre- og efterfødselskontrol hos jordemoder, til fødsel og 

barsel eller til ambulant fødsel. 
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• Gravide, der har kroniske sygdomme, og gravide hos hvem sygdomme opstår i 
graviditeten til kontrol i obstetrisk ambulatorium, i ultralydsfunktionen, til 
jordemoderkontrol, til fødsel og barsel. Dette tilbud omfatter også tvillingegravide, 
ældre gravide, meget unge og/eller sårbare gravide, gravide rygere og overvægtige 
gravide. Genindlæggelser af mødre og børn med behandlingskrævende problemer 
efter fødslen. 

• Alle gravide til nakkefoldsskanning, doubletest og type II skanning. På indikation til 
diagnostisk prænatal undersøgelse. 

• Gravide til rygeafvænning. 
• Gravide med svær svangerskabskvalme, svære ødemer, bækkengener, 

karpaltunnelsyndrom mm. til akupunkturbehandling. 
• Gravide efter 16 uger til akut modtagelse på grund af akut opståede problemer, 

som forhøjet blodtryk, truende for tidlig fødsel, mistanke om vandafgang eller 
blødning til ambulant kontrol eller indlæggelse. 

• Gravide misbrugere henvises til familieambulatoriet i Næstved. 
• Kvinder med operationskrævende gynækologiske lidelser til diagnostik, behandling 

og pleje under indlæggelse. 
• Kvinder med gynækologisk cancer - endometriose cancer til operation og 

ovariecancer til udredning. 
• Kvinder med gynækologiske lidelser til ambulant udredning, behandling og pleje. 
• Kvinder med gynækologiske lidelser til behandling og pleje i sammedagskirurgisk 

regi. 
• Par og enlige kvinder, som er ufrivilligt barnløse, til udredning og behandling i 

samarbejde med Holbæk Sygehus. Kvinder med tilbagevendende spontane aborter 
til udredning og behandling i samarbejde med Rigshospitalet. Kvinder med 
endokrinologiske forstyrrelser, som medfører, at graviditet vanskeligt opnås, til 
udredning og behandling i samarbejde med Medicinsk Afdeling. 

• Kvinder til akut modtagelse med akut opståede gynækologiske problemer, tidlige 
graviditetskomplikationer <16 uger, underlivsbetændelse og bylder i genitalregionen 
til udredning, behandling og pleje. 

• Kvinder, der er uønsket gravide til medicinsk eller kirurgisk abort. 
• Kvinder, der har behov for støttesamtaler i forbindelse med abort. 
 
Specialopgaver 
• Avanceret urogynækologisk udredning, operation og pleje. 
• Avanceret laparoskopisk kirurgi ved godartede gynækologiske lidelser. 
• Laparoskopisk assisteret fjernelse af livmoderen. 
• Behandling af gynækologisk kræft. 
• Ultralydsfunktion. 
• Fertilitetsfunktion. 
• Gravide med graviditetsbetinget sukkersyge. 
• Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse. 
• Gravide med monochoriotiske gemelli og truende for tidlig fødsel efter 28 uger. 
• Gravide med epilepsi, thyreodea lidelse og let immunisering. 
• Gravide med gestationel, ikke insulinkrævende graviditetsdiabetes. 
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5. Afdelingens lærings- og studiemiljø, herunder undervisningsfaciliteter 
 
I klinikken er der fokus på de læringsprocesser, i gennemgår i løbet af jeres 
uddannelsesforløb. Man kan tale om fire læringsrum - undervisningsrummet, 
bearbejdningsrummet, studierummet og praksisrummet- som alle er relevante i 
jordemoderuddannelsen, fordi denne er en vekslen mellem teoretiske og kliniske forløb.  
 
Et godt læringsmiljø er et miljø, der fremmer optimal læring. Det skal kunne virke 
motiverende for jeres læringsprocesser og rumme bearbejdning af en eventuel modstand. 
Læringsmiljøet består af uddannelsesstedets fysiske rammer, af det opfattelse af læring 
og faglighed vi besidder samt af sygehusets organisation, struktur og evne til at 
samarbejde. 
 
I et Humanistisk inspireret læringsmiljø som vores vil I som studerende og jeres 
kontaktjordemødre i samarbejde finde frem til, hvad I skal arbejde med og hvordan. 
Herigennem kan I opnå de mål, I sammen har sat jer dagen og i sidste ende indfri 
læringsudbytterne for semesteret. 
For at kunne vurdere jeres viden, færdigheder og kompetencer vil kontaktjordemødrene 
diskutere og reflektere sammen med jer og på baggrund af jeres oplevelser sammen finde 
ud af, hvad der fungerer for jer, og hvad der ikke fungerer. Herigennem ved I hele tiden, 
hvad I kan arbejde videre med. 
 
Det, at skulle italesætte egne læringsbehov kræver meget af jer som studerende. Måske 
kan I ikke altid selv se behovet for eller relevansen af at lære en bestemt færdighed. Nogle 
gange må jeres kontaktjordemødre derfor tage teten og på forskellige måder bevidstgøre 
jer om relevansen. 
 
Helt overordnet vil vi gerne give jer mulighed for ar opbygge en tryg base hvor tillid og 
anerkendelse er i fokus. Derfor kommer I til at følges med jeres kontaktjordemødre i alle 
deres vagter. Nogle af jer vil have en anden jordemoder i konsultationen, som I også vil 
følges lidt med på fødegangen. I vil også komme til at gå med andre jordemødre pga. byt, 
ferie m.m., så der er også mulighed for at hente inspiration udefra. 
 
Ifølge studieordningen skal I som studerende tilbydes 30 timers brugerkontakt + 1 
studiedag om ugen. Studiedagene bruger vi til undervisning, ekstravagter, studiedage 
hjemme eller forskellige former for socialt samvær. I fører fremmødeskemaer, idet I skal 
være til stede i 100% af vagterne. Opfyldelsen af mødepligten er en forudsætning for 
godkendelse af semestre indeholdende kliniske ECTS. 
 
Vi har lavet en studiehåndbog til jer, som vi sammen gennemgår vi på introdagene. I 
praksis arbejder vi med de 3 praktikperioder på fødegangen som et samlet forløb. Vi har 
uddannelsessamtaler i begyndelsen, midtvejs og i slutningen på fødegangen. På 
gynækologisk afdeling, neonatalafdelingen, ”Afsnit for gravide og barselsgangen” afholder 
I forventnings – og slutsamtale sammen med jeres kontaktsygeplejerske- eller jordemoder. 
Vi deltager efter behov. 
 
I skal aflevere 10 refleksionsark i perioden – 1 hver 2. uge, hvor I efterfølgende overvejer, 
hvilket læringsudbytte arket omhandler. Desuden fører I erfaringsskemaer, fødeprotokol, 
veskemaer samt et par fødejournaler, som samles i jeres portfoliomappe. I afleverer denne 
til os sidst ved semesterets afslutning. En afleveret og godkendt portfolio er grundlaget for 
at gå til den afsluttende prøve og skal samtidig ses et personligt læringsredskab.  
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Nogle dage har I tid til at følge op på, hvordan dagen er gået, andre dage er dette ikke 
muligt. Men I kan altid bede os om at følge op på et forløb eller aftale med jeres 
kontaktjordemoder, at I skiver et refleksionsark om forløbet, som I kan snakke ud fra 
næste gang I ses. Både i konsultationen, ved afholdelse af fødselsforberedelse og på 
fødegangen kan I aftale små opgaver med jeres kontaktjordemoder, som I står for. 
 
Hvad skal den studerende og hvornår: 
 
Den kliniske uddannelse er opbygget således: 
 
2. semester: 20 uger 
(27ECTS)      16 uger på fødegangen  
                      4 uger på barselsgangen  
   Tværprofessionelt element 
 
4. semester: 20 uger 
(30 ECTS)     4 uger på neonatalafdelingen  
                      5 uger på barselsgangen  
                      7 uger på fødegangen  
                      2 uger på svangregangen  
                      2 uger på gynækologisk afdeling  
   Tværprofessionelt element 
                      Valgfrit element 
 
6. semester: 20 uger 
(30 ECTS)     16 uger på fødegangen  
                       4 uger på svangregangen  
                  
 
 
I de første par uger på 2. semester er I primært med som observatør. I vil bruge mange 
kræfter på at sætte jer ind i livet på en fødegang – personale, procedure, kultur, skiftende 
vagter m.m. Men mest af alt de personlige grænser der udfordres, og det at skulle lære et 
nyt fag i en ramme, hvor kvinden og hendes familie samtidig skal have en oplevelse af, at 
de er i kyndige hænder. Det er meget forskelligt, hvornår I føler sig klar, og hvilke fødsler I 
starter ud med. Men begynd med små afgrænsede opgaver, som I har set jeres 
kontaktjordemoder udføre og tag snakken løbende. 
                
 
Når I starter i konsultationen kan I hurtigt være med til de kliniske undersøgelser og 
udvendig undersøgelse, men det vil være forskelligt, hvor hurtigt I føler sig klar til at prøve 
at føre ordet. I har ofte gavn af at lave en oversigt over, hvad de forskellige konsultationer 
som udgangspunkt indeholder, graviditetsgener m.m.  
Husk de basale behov med mad og drikke og pauser! 
 

• Kliniske undersøgelser: BT, urinstix, udvendig undersøgelse, hjl. SF-mål, FS osv. 
• Kommunikation med parret. De første par gange som observatør, men aftal 

fra gang til gang afgrænsede opgaver for den studerende.  
• Fødselsforberedelse – med kort oplæg når I er kommet godt igang 
• Følgefamilie – når kontakten er etableret, laver den studerende selv aftalerne med 

den gravide 
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• Desuden en generel forståelse for konsultationens formål i.f.t sundhedsfremme og 
forebyggelse samt prioritering af tid og emner. Dette opnås delvis gennem den 
studerendes kendskab til de pjecer, vi udlever og de tilbud, vi har på sygehuset 
samt gennem refleksion over praksis. 
 

Følgefamilie  
For at give jer et indblik i de tilbud sundhedsvæsenet stiller til rådighed for de kommende 
forældre tilknyttes du på 2. semester en følgefamilie. Din kontaktjordemoder udleverer en 
folder om det at være følgefamilie. Kvinden skal kunne nå at føde og have barsel inden 
afslutningen af semesteret. På den måde kan du få indblik i den tidlige såvel som den 
senere familiedannelse.  
 
Praktiske informationer: 
Sygehuset ligger meget centralt placeret lige ved siden af stationen, og der er mange 
togafgange i timen. Vi kan ikke stille vagtværelse til rådighed på døgnvagter, men I er 
typisk kun med på kald fra kl.7-20.  
Mange af vores studerende finder privat indkvartering i Roskilde eller København. Flere 
har også været glade for at bo på kollegium i byen. 
Det er vigtigt, at I er hep. B vaccineret, når I starter i klinik. Hvis dette ikke er tilfældet 
tilbyder vi gratis vaccination på 2. dag i jeres introduktion. Vaccinationsprogrammet består 
af 3 vaccinationer, hvoraf I når de 2 hos os. 
Vi sørger for uniformer til jer og hvide træsko. 
 
6. Kontaktjordemødrenes og de klinisk uddannelsesansvarlige jordemødres 
jordemoderfaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer 
 
På SUH er vi to klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre – Janne Larsen og Iben 
Marcher, som er ansvarlige for den kliniske del af jordemoderuddannelsen. Vi har begge 
en bred klinisk erfaring samt alsidige videreuddannelser. Iben har en kandidatgrad i 
pædagogik og psykologi, og Janne har taget en master i voksenpædagogik og underviser 
desuden med sin IBCLC-uddannelse i amning i mange forskellige sammenhænge. Vores 
stillinger er sammensat således, at vi har 30 timer ugentligt som uddannelsesansvarlige 
jordemødre og 7 timer på fødegangen.  
 
7. Den uddannelsesansvarlige jordemoders funktion 
 
Indenfor studieordningens rammer har vi ansvaret for tilrettelæggelsen af den kliniske 
undervisningsperiode og den obligatoriske undervisning. Derudover udarbejder vi sammen 
med dig og din kontaktjordemoder vagtskemaer og afholde uddannelsessamtaler og er i 
en løbende dialog med dig om udarbejdelsen af portfolio. Vi varetager desuden de kliniske 
prøver sammen med en repræsentant for Jordeuddannelsen i Esbjerg. I hverdagen er det, 
der fylder mest for os nu at skabe nogle gode læringsmiljøer, hvor I udfordres og vokser, 
men hvor der også er rum til at få en snak, når tingene er sjove eller svære. 
 
Vi har et tæt samarbejde med Jordemoderuddannelsen i Esbjerg. Hvert klinisk 
undervisningssted har en underviser på skolen tilknyttet som kontaktperson. Udover at 
være sparringspartner med de uddannelsesansvarlige jordemødre er denne ligeledes 
sparringspartner med dig i forhold til det kliniske uddannelsessted. Vores kontaktperson 
besøger os 1-2 gange årligt og du er altid velkommen til at kontakte hende. 
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8. Kontaktjordemoderens funktion 
Vi oplever, at der i vores jordemodergruppe er et stort engagement i forhold til det at være 
kontaktjordemoder. Vi er en god blanding af jordemødre med mange års erfaring med 
studerende og forholdsvis nyuddannede, som har studietiden i frisk erindring. Vi tilstræber, 
at den kliniske undervisning varetages af fagpersoner, der har min. 2 års praksiserfaring 
og er ansat på 30 til 37 timer ugentligt. I studieordningen stilles endvidere krav om, at den 
undervisende fagperson har gennemgået en klinisk vejlederuddannelse på 6 uger. Dette 
krav arbejdes der her på stedet løbende på at opfylde.  
 
Som studerende tilknyttes du en kontaktjordemoder eller kontaktsygeplejersker. Dine 
studietidsplaner laves med henblik på så stor kontinuitet som mulig i forhold til 
kontaktpersoner. På afsnittene følger du din kontaktperson i hendes vagter og aftaler med 
hende, hvis du bytter vagt. Du må dog forvente at gå i vagt med andre, idet 
kontaktpersonerne afspadserer, holder ferie, deltager i kurser, er på deltid etc. 
 
 
9. Uddannelsesansvarlige jordemødres og kontaktjordemødres samarbejdsformer 
og ressourcer indbyrdes og i forhold til den studerende 
Kontaktjordemoderen – sygeplejersken samt de uddannelsesansvarlige jordemødre er 
sammen med dig ansvarlige for at skabe rammer og muligheder for, at du kan opnå de 
kliniske kompetencer, opfølgning på portfolio samt for afholdelse uddannelsessamtaler. 
Vi oplever ind imellem studerende, som har det svært af mange forskellige årsager. Vi har 
derfor på UC-Syd udarbejdet en fast arbejdsgang for, hvordan vi håndtere dette, som I 
informeres om, når I starter i klinikken.  
 
 
10. Jordemoderfaglige opgaver og metoder, der danner grundlag for at den 
studerende kan udvikle viden færdigheder og kompetencer i forhold til relevante 
kliniske moduler 
 

• Portfolio: herunder refleksionsark, erfaringsskemaer, fødeprotekol, veskemaer 
• Fælles refleksionsdage på tværs af modulerne, hvor de studerende fremlægger et 

refleksionsark for hinanden 
• Gruppesupervision med reflekterende team 
• Fødselsforberedelse – hvor vi sammen planlægger et undervisningsforløb 
• Før-vejledning i konsultationen, hvor du og din kontaktjordemoder om morgenen 

finder et emne, som er dit fokuspunkt den dag, og som du sidst på dagen sætter dig 
ud og reflekterer over. 

• Følgefamiliekonceptet, hvor I får mulighed for at følge en gravid og hendes families 
vej gennem sundhedssystemet 

• Færdighedstræning omkring kommunikation omkring en obstetrisk case 
• Studiebesøg eller visit fra vores eksterne samarbejdspartnere 

 
 
11. Studiemetoder og vilkår for den studerendes deltagelse i klinisk uddannelse, 
herunder undervisningens organisering og tilrettelæggelse. 
 
I det følgende har vi beskrevet de forskellige former for læringsredskaber, vi anvender i 
klinikken. Du bliver præsenteret for portfoliotanken, hvad skal den hel konkret indeholde, 
og hvordan bruger vi den?  



 8 

Ordet portfolio er sammensat af portare og folium, som henholdsvis betyder ”at bære” og 
blad. I jordemoderuddannelsen er portfolio en mappe, som den studerende bærer med sig 
gennem uddannelsen. 
 
Portfolio er i den kliniske uddannelse en systematisk og organiseret samling af beviser, 
som bruges af den studerende og den kliniske underviser til at kunne følge udviklingen og 
væksten i den studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Derudover samler den 
studerende i sin portfolio dokumentation for gennemført arbejde eller resultater af 
gennemført arbejder. Dette materiale samler og redigerer den studerende for at kunne 
dokumentere opnåede kompetencer i den kliniske uddannelse. Hensigten med portfolio 
kan dermed siges at være både proces- og produktorienteret, da den gerne skulle afspejle 
både dine lærerprocesser og dine opnåede kompetencer i den kliniske uddannelse. 
 
 
Formål for portfolio: 
 
Portfolioen skal understøtte sammenhængen mellem teori og praktik, således at der sikres 
en kontinuitet og progression i læring 
 
Mål:  
Arbejdet skal bidrage til, at den studerende opnår indsigt i egen udvikling i relation til 
viden, færdigheder og kompetencer. 
 
Arbejdsportfolio: 
Du samler selv relevant materiale for alle semestre. Materialet indsamles løbende 
igennem semesteret, og danner grundlag for den følgende afleveringportfolio. 
 
 Afleveringsportfolio:  
Obligatorisk indhold i afleveringsportfolio:  

• En indledning indeholdende en kort refleksion over den studerendes læring og 
udvikling gennem semesteret  

• Studietidsskemaer – dokumentation for opfyldelse af mødepligten  
• Erfaringsskemaer – lokalt udarbejdede erfaringsskemaer anvendes. Er-

faringsskemaerne skal dække alle ECTS i det pågældende kliniske seme-ster  
• Dokumentation i relation til opfyldelse af EU-krav (jf., EU- direktiv 2013/55/EU) – 

udfyldt EU- skema vedlægges  
• Refleksionsark: 

 
 

• 2. semester: 10 refleksionsark i alt. Et ark skal omhandle tværprofessionelt 
samarbejde  

• 4. semester: 7 refleksionsark i alt. To refleksionsark for fød-selsområdet, et for 
hvert af områderne svangreomsorg, bar-selsomsorg, neonatologi, gynækologi og 
tværprofessionelt samarbejde. Det valgfrie element indgår i alle refleksionsar-kene. 
Endvidere vedlægges refleksionsopgaven  

• 6. semester: 10 refleksionsark: Fem refleksionsark for fødselsområdet, tre for 
svangreomsorg og to for tværprofessio-nelt samarbejde  
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Øvrige elementer i afleveringsportfolio:  
• fødeprotokol over dine fødselsforløb og de fødsler, hvor du selv har taget imod (dog 

uden registrering af personens data) og beskrive forløb og refleksioner med 
følgefamilien. Herigennem synliggør du for dig selv, din kontaktjordemoder og de 
klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre, hvor du er i din uddannelse. 

 
• Veskemaer – kun på 2. semester (5 stk.) 

           For at opøve færdigheder i at palpere og vurdere veer skal du udfylde veskemaer.  
 

• Medicinskemaer: inden du giver et nyt medicinsk præparat, skal du udfylde et 
medicinskema, som dokumenterer, at du har den fornødne viden om præparatet. 

 
Du har også mulighed for at opbevare andre ting i din portifoliomappe relateret til din 
læring under uddannelsen – f.eks. planlægning af undervisningsforløb procedurer og 
pjecer. 
 
Godkendelse af portfolio:  
Portfolio for det enkelte semester skal godkendes af uddannelsesansvarlig jordemoder. 
Godkendt afleveringsportfolio er en prøveforudsætning.  
Afleveringstidspunkt fastsættes lokalt.  
Lokalt kan der tilrettelægges fremlæggelse af portfolio på en studiedag/portfoliodag 
 
Vi afholder gennem hele uddannelsen undervisning sammen med jeres studiekammerater 
på Holbæk Sygehus. Men vi har også lokale studiedage på tværs af semestrene her i 
Roskilde og caféeftermiddage, hvor vi tager et fælles emne op eller fortæller, hvad der rør 
sig hos jer. 
 
 
12. Procedurer og evaluering og kvalitetssikring af den kliniske undervisning, 
herunder hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i 
en fortsat kvalitetsudvikling.  
 
Vi er hele tiden i løbende dialog med jer, jordemodergruppen og Jordemoderuddannelsen i 
Esbjerg om, hvordan teori og klinik arbejder bedst muligt sammen. Formelt set er vi 2 
gange årligt til fællesmøde med alle de uddannelsesansvarlige jordemødre i teorien og 
klinikken. En gang årligt deltager vores chefjordemoder i disse møder. Vi mødes også 2 
gange årligt med de andre klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre. Desuden har vi et 
tæt samarbejde med vores kontaktperson på uddannelsen, og Jordemoderuddannelsen i 
Esbjerg er repræsenteret ved vores kliniske prøver. 
 
Vores undervisningsdage i klinikken afsluttes typisk med en kort tilbagemelding på dagens 
program – både i forhold til indhold og formidling samt eventuelle ønsker til nye temaer.  
Samtidig beder vi jer altid om at lave en skriftlig tilbagemelding på vores kliniske 
uddannelse her på SUH, når I nærmer jer afslutningen af 6. semester. Her stiller vi dig 
nogle spørgsmål, der har til formål: 
 
• At du giver din vurdering af afdelingen og tilrettelæggelsen af den kliniske 

praktikperiode, således at vi - bl.a. via konstruktiv kritik - kan skabe et godt 
uddannelses-, lærings- og studiemiljø. 

• At fremme kommunikation og samarbejde mellem studerende, 
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg og vore afdelinger. 
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Hel konkret spørger vi: 

• Hvordan var introduktionen?  
• Hvordan var læringsmiljøet?  
• Hvordan var undervisningsdagene?  
• Hvordan var supervisionen? 
• Findes de nødvendige rammer for at kunne opnå et tilfredsstillende læringsudbytte?  
• Hvordan var forventningssamtalen, uddannelsessamtalerne midtvejs - og til slut?  
• Fik du den støtte og vejledning undervejs, som du havde behov for?  
• På hvilke måder har du selv bidraget til læringsmulighederne i perioden? 
• Forslag til ændringer ud fra ovenstående.  

 
Du udarbejder en skriftlig evaluering og den afleveres til de uddannelsesansvarlige 
jordemødre senest ved den sidste uddannelsessamtale. Der tages kopi til 
kontaktjordemoderen og til den uddannelsesansvarlige jordemoder. 
 
Vi glæder og til at lære dig at kende og følge din udvikling. 
 
Janne og Iben. 
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