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Velkommen til uddannelsen! 

Den første uge på jordemoderuddannelsen er tilrettelagt som et introduktionsforløb. I vil blive præsenteret 

for hinanden og for underviserne, få en rundvisning på campus og modtage en række praktiske informatio-

ner. Undervisningen i jordemoderkundskab og anatomi / fysiologi starter ligeledes. I slutningen af ugen afvik-

les en hyttetur til Fanø. Der henvises til særskilt program for introduktionsugen.  

Første semester er kendetegnet ved både at rumme konkret undervisning og introducere til og fokusere på 

vigtige elementer gældende for hele studiet, som fx refleksion, metode og skriftlighed. Gennem forskellige 

måder at studere på understøttes læring og sammenhæng mellem jordemoderuddannelsens teoretiske og 

kliniske semestre.                                                                            

Der lægges stor vægt på, at I trives på studiet såvel fagligt som socialt.  

På semestret undervises i grundlæggende viden om graviditet, fødsel og barsel som en livsbegivenhed, der 

omfatter både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter af livet for kvinder og deres partnere. Der-

for forstås og formidles viden om graviditet, fødsel og barsel med baggrund i sundhedsvidenskabelige, na-

turvidenskabelige, humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige perspektiver.  

Undervisningen understøtter en begyndende socialisering til studiet og den jordemoderfaglige profession. 

Semesteret omfatter desuden 3 dages observationspraktik på det praktiksted, I er tilknyttet, som en introduk-

tion til stedet og hverdagen i klinisk praksis. De 3 introduktionsdage følges op af refleksion i den efterføl-

gende teoretiske undervisning.  

Undervisningen gennem hele uddannelsen baseres på såvel engelsk som dansk/nordisk litteratur. Det for-

ventes, at I læser faglitteratur på de nævnte sprog.  

 

1.1. Semesterets opbygning 

Semestret udgør 30 ECTS-point. Heraf er 27 ECTS-point teori og 3 ECTS-point praktik (klinisk uddannelse)  

Der indgår 2,5 tværprofessionelle ECTS-point i semesteret. 

Semestret starter d. 3. september og slutter ved udgangen af uge 4 - 2019. Der er studiefri i uge 52 og uge 

5.  

 

 

1. Semesterets indhold og 

tilrettelæggelse 
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”På første semester arbejdes med temaet ”Grundlæggende viden relateret til ukompliceret familiedannelse, 

graviditet, fødsel, barsel samt raske nyfødte”. I temaet introduceres de studerende til jordemoderens profes-

sion og virksomhed. Temaet omhandler grundlæggende anatomi og fysiologi af betydning for ukompliceret 

graviditet, fødsel og barsel; begreberne sundhedsfremme og forebyggelse samt psykologiske, farmakologi-

ske og ernæringsmæssige forhold af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Desuden inde-

holder temaet pædagogik, didaktik, kommunikation og vejledning i relation til jordemoderpraksis samt dele af 

videnskabsteoretiske begreber, positioner og tilgange af betydning for jordemoderkundskab og profession, 

herunder forsknings-principper, evidensbaseret praksis, begyndende kritisk tolkning af videnskabelig littera-

tur, statistikker og forskningsresultater” (Studieordningen 2016). 

2. Temaer 
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Fagområder og fag 

Der undervises i følgende fagområder og fag: 

Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 16 ECTS 

Anatomi og fysiologi 4 ECTS 

Psykologi 2 ECTS 

Pædagogik/kommunikation 2 ECTS 

Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS 

Studieteknik 1 ECTS 

Ernæringslære 1 ECTS 

Videnskabsteori/forskningsmetodologi 1 ECTS 

Sexologi 0,5 ECTS 

Farmakologi 0,5 ECTS 

Lovgivning 0,5 ECTS 

Tværprofessionelle elementer (TPE) indgår i ovenstående med 2,5 ECTS 

 

Jordemoderkundskab:(16 ECTS Sundhedsvidenskab) 

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Intro til jordemoderens virksom-

hedsområde 

2 lektioner Informationskompetence 

 

2 lektioner 

Jordemoderens fysiske og psy-

kiske arbejdsmiljø 

3 lektioner Fælles (TPE) 1 dag 

Graviditet 18 lektioner Screening og risikoundersøgel-

ser 

6 lektioner 

Sundhedsfremme og forebyg-

gelse 

4 lektioner Overvægt  4 lektioner 

Fødsel 23 lektioner Hygiejne 5 lektioner 

Barsel/amning 14 lektioner Intro til refleksionsopgaver 2 lektioner 

Kliniske ECTS: klinikbesøg: jor-

demodercenter, fødegang, bar-

selsafsnit. Anatomisk institut. 

 Workshops:  

Graviditet, fødsel og barsel 

8 lektioner 

3. Fagområder og fag samt mål 



 

 

Semester JM18S efterår 2018 - Beskrivelse ucsyd.dk 

7 

Besøg af uddannelsesansvar-

lige jordemødre,  

Førstehjælp (HLR) 4 lektioner Historisk udvikling af jordemoder-

faget. Organisering af svangre-

omsorgen i DK (TPE) 

4 lektioner 

Information om prøve 2 lektioner Øvrige studieaktiviteter   

Metodeundervisning 4 lektioner Vejledning 3 lektioner 

Feedback på opgaver 3 lektioner Forberedelse til klinik 2 lektioner 

Evaluering  1 lektion   

I alt 114 lektioner, 8 workshoplektioner og øvrig studieaktivitet 

 

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om jordemoderfaglig omsorg i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel  

- beskrive viden om sundhedsfremme og forebyggelse, omsorg og behandling, risiko, ressource- og be-

lastningsidentifikation samt om teknologiske hjælpemidler og teknikker og metoder, der knytter sig dertil. 

- beskrive viden om den menneskelige organismes udvikling, biologiske, anatomiske opbygning og ernæ-

ringsmæssige behov, fysiologiske processer og funktioner med særligt fokus på reproduktion, seksuali-

tet, fosterudvikling, graviditet, fødsel og barselperiode 

- beskrive viden om screening af forældre, fostre og nyfødte 

- beskrive viden om professionens historie, udvikling og arbejdsmiljømæssige udfordringer 

- beskrive viden om egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et 

organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv, i forhold til at være aktør i det hele sund-

hedsvæsen 

- beskrive viden om professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologi-

ens betydning 

 

har den studerende færdigheder i 

- anlægge et teoretisk perspektiv på tilrettelæggelse og varetagelse af jordemoderfaglig omsorg og obste-

triske færdigheder, praksisnære og teoretiske problemstillinger og relevante løsningsmodeller, i relation 

til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel og familiedannelse 
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- anlægge et teoretisk perspektiv på tilrettelæggelse og varetagelse af sundhedsfremme, forebyggelse, 

screening,  

- behandling og pleje af kvinde, foster, familien og det nyfødte barn samt 

- teknologiske hjælpemidler og informations- og kommunikationsteknologi i relation til ukompliceret gravi-

ditet, fødsel og barsel 

- anlægge et teoretisk perspektiv på ernærings- og ammevejledning i relation til ukompliceret graviditet, 

fødsel og barsel med udgangspunkt i kvindens og familiens ressourcer, ønsker og behov 

- anlægge et teoretisk perspektiv på omsorg for raske nyfødte  

- anlægge et teoretisk perspektiv på forebyggende tiltag mod infektioner, visitation til læge ved mistanke 

herom samt på udførelsen af praksis i overensstemmelse med hygiejniske principper 

 

Anatomi/fysiologi: (4 ECTS Naturvidenskab)   

Emner Antal lektioner Emner  Antal lektioner 

Reproduktion  16 lektioner Skelet m.m.  7 lektioner 

Muskler m.m.  7 lektioner Kredsløbet   9 lektioner 

Respiration  5 lektioner Fordøjelsen  6 lektioner 

Sanserne   2 lektioner Nervesystemet  8 lektioner 

Nyrer og urinveje  2 lektioner Spørgetimer/opsamling 4 lektioner 

Workshops 9 lektioner   

I alt 66 lektioner + 9 workshop  

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om den menneskelige organismes udvikling, biologiske, anatomiske opbygning og ernæ-

ringsmæssige behov, fysiologiske processer og funktioner med særligt fokus på reproduktion, seksuali-

tet, fosterudvikling, graviditet, fødsel og barselperiode 

 

 

 

 

Psykologi: (2 ECTS Humanvidenskab)                        

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 
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Psykologiens relevans og 

værdi i jordemoderens kliniske 

praksis 

3 lektioner Psykiske forhold i forb. med 

graviditet, fødsel og barsel 

2 lektioner 

Smerte og psykologi 2 lektioner Forældre – barn samspil 3 lektioner 

Daniel Sterns teori og spæd-

barnets interpersonelle verden 

3 lektioner Narrativ psykologi 3 lektioner 

Fædre og fødsler 2 lektioner Introduktion til eksistentiel psy-

kologi 

2 lektioner 

Gruppedynamik 2 lektioner   

I alt 24 lektioner 

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om psykologiske forhold i forbindelse med ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel 

og barsel 

 

 

Pædagogik: (2 ECTS Humanvidenskab)   

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Jordemoderens sundhedspæ-

dagogiske rolle  

3 lektioner Kommunikation - den professio-

nelle samtale2 

3 lektioner 

Situationsbestemt kommunika-

tion  

3 lektioner  Læreprocesser og udvikling 3 lektioner 

Didaktik 6 lektioner Familie og fødselsforberedelse  3 lektioner 

Vejledning   3 lektioner Refleksion  2 lektioner 

I alt 26 lektioner 

Efter 1. semester kan den studerende:  

 

- beskrive viden om pædagogik, didaktik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling, patient- og borger-

inddragelse, kommunikationsteorier og sundhedsfaglig kommunikation 

- beskrive viden om anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative 

betydning i forhold til dialog og relationsskabelse 
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har den studerende færdigheder i 

- anlægge et teoretisk perspektiv på varetagelse af undervisning, formidling, vejledning og rådgivning i re-

lation til ukomplicerede aspekter inden for sundhed, seksuel og reproduktiv sundhed og familiedannelse  

- anlægge et teoretisk perspektiv på situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning 

og rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i professi-

ons- og tværprofessionel praksis i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel  

 

 

Sociologi/sundhedsantropologi: (1,5 ECTS Samfundsvidenskab)                

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Introduktion til sundhedsantro-

pologi. Graviditeten i et sund-

hedsantropologisk perspektiv. 

3 lektioner Graviditeten i et sociologisk 

perspektiv 

3 lektioner 

Kultur, sundhed og sygdom.  

Fødslen i et sundhedsantropo-

logisk perspektiv 

3 lektioner Fødslen i et sociologisk per-

spektiv 

3 lektioner 

 

Barselperioden i et sociologisk 

perspektiv 

3 lektioner Barselsperioden i et sundheds-

antropologisk perspektiv 

3 lektioner 

I alt 18 lektioner  

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om sociale forhold i forbindelse med ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og 

barsel 

- beskrive viden om kulturbegreber, samspil mellem samfunds- og kulturelle forhold, herunder opfattelsen 

af sundhed og sygdom 

- beskrive viden om borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt sam-

arbejde herom 

- beskrive etiske problemstillinger inden for det reproduktive felt 

har den studerende færdigheder i 
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- anlægge et teoretisk perspektiv på betydning af diskurser, risikotænkning og medikalisering i daglig prak-

sis, herunder at identificere forskellen mellem generelle anbefalinger inden for sundhedsfremme, fore-

byggelse og behandling og den mere dialogbaserede individuelle omsorg 

Studieteknik: (1 ECTS Humanvidenskab) 

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Introduktion til studiet (intro-

ugen) 

 Biblioteks introduktion 1 lektion 

UC SYD kursus i studieteknik 3 lektioner   

I alt 4 lektioner 

Efter 1. semester kan den studerende:  

- udvise forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 

 

Ernæringslære: (1 ECTS Sundhedsvidenskab) 

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Generel ernæringslære om kul-

hydrat, protein og fedt samt 

energibalancen. 

 

4 lektioner Kost og graviditet 

 

4 lektioner 

Kost og graviditet med fokus 

på vitaminer og mineraler 

4 lektioner   

I alt 12 lektioner.  

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om den menneskelige organismes ernæringsmæssige behov med særligt fokus på repro-

duktion, fosterudvikling, graviditet, fødsel og barselperiode 

 

 

Videnskabsteori og forskningsmetodologi: (1 ECTS Sundhedsvidenskab)    

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 
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Introduktion til videnskabsteori, 

og fagets relevans for jorde-

moderpraksis.   Hvad er viden-

skab og videnskabelighed.  

Perspektiver på viden og er-

kendelse. Positivismen og det 

objektive videnideal (naturvi-

denskab)  

4 Lektioner Humanistisk og samfundsviden-

skabelig videnskabsteori. Her-

meneutik og fænomenologi. Kri-

tisk hermeneutik/social kon-

struktivisme 

 

4 lektioner 

Videnskabelig begrundelse. 

Begreberne verifikation og fal-

sifikation. Teoriers struktur, 

funktion og værdi. Paradigme-

begrebet.  

4 lektioner   

I alt 12 lektioner   

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om videnskabsteori og forskningsmetode 

har den studerende færdigheder i at 

- anlægge et teoretisk perspektiv på relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke 

empiri, teori og forskningsmetoder  

- anlægge et teoretisk perspektiv på metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsud-

vikling 

har den studerende kompetencer til at 

- identificere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, herunder refleksion 

 

 

Sexologi: (0,5 ECTS Sundhedsvidenskab)                    

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Sexologi (køn, seksualitet, 

kommunikation) 

3 lektioner Prævention: baggrund, mulighe-

der og begrænsninger 

4 lektioner 

    

I alt 7 lektioner 
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Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om den menneskelige organismes udvikling, biologiske, fysiologiske processer og funktio-

ner med særligt fokus på reproduktion, seksualitet, graviditet, fødsel og barselperiode 

 

 

 

Farmakologi: (0,5 ECTS Sundhedsvidenskab) 

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Introduktion til lægemidler 

og fagets terminologi samt 

lægemidler til gravide 

2 Lægemidler ved fødslen. In-

troduktion til pro.medicin 

3 

Lægemidler i barselperio-

den 

2   

I alt 7 lektioner 

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om farmaka og medicinering relateret til jordemoderfaglig virksomhed 

har den studerende færdigheder i at 

- anlægge et teoretisk perspektiv på rekvirering, administration og dispensering af medicin til gravide, fø-

dende, barslende kvinder samt nyfødte i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel i overens-

stemmelse med cirkulære om jordemødres virksomhedsområde 

 

 

Lovgivning: (0,5 ECTS Samfundsvidenskab)                       

Emner Antal lektioner Emner Antal lektioner 

Hvorfor lovgivning? Begrebsde-

finitioner indenfor lovgivning. 

Præsentation af og intro til 

www.retsinfo.dk 

3 lektioner Gennemgang af relevant lovgiv-

ningsstof med inddragelse af 

eksempler og og Anbefalinger 

for Svangreomsorgen. Præsen-

tation af www.patientombud-

det.dk 

3 lektioner 

http://www.retsinfo.dk/
http://www.patientombuddet.dk/
http://www.patientombuddet.dk/
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Fortsat gennemgang af rele-

vant lovgivningsstof med ind-

dragelse af eksempler og og 

Anbefalinger for Svangreom-

sorgen. Fødselsanmeldelser 

2 lektioner    

I alt 8 lektioner 

Efter 1. semester kan den studerende:  

- beskrive viden om sundhedslovgivning og det legale grundlag for jordemoderens virksomhed  

 

 

 

Der er igennem semesteret fokus på 3 hovedområder: graviditet, fødsel og barsel. Der lægges vægt på et 

tæt samspil mellem de videnskabelige fagområder i forståelsen af graviditet, fødsel og barsel som en fysio-

logisk, psykologisk, social og eksistentiel begivenhed.  

 

Der udarbejdes lektionsplaner for de enkelte fag, som lægges på Its learning.  

 

 

3.1. Studieaktiviteter 

På jordemoderuddannelsen tilrettelægges undervisningen i teori og praktik med henblik på progression i fag-

lighed og læring. Tilrettelæggelsen giver mulighed for at kombinere teoretisk viden med klinisk erfaring og i 

sammenhæng hermed gradvist udvikle en professionsidentitet. Der gives løbende feedback med fokus på 

forståelse i relation til semestrets læringsmål.  Der er et øget fokus på udvikling af kompetencer i skriftlig for-

midling igennem uddannelsen. På 1 semester understøttes dette bl.a. i arbejdet med skriftlige opgaver. Der 

udarbejdes, i grupper på (max) 5 studerende, en opgave for hvert af de 3 hovedområder: graviditet, fødsel 

og barsel. Der informeres skriftligt og mundtligt om opgaverne i løbet af semesteret.  

Undervisningen omfatter i varierende grad oplæg, forelæsning, dialogbaseret undervisning, case-orienteret 

undervisning, studiespørgsmål, workshops, studenterundervisning, gruppearbejde, gruppeopgaver og selv-

studium.  
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Undervisningen tilrettelægges af den enkelte underviser og i lektionsplanerne kategoriseres undervisnings-

formerne i forhold til studieaktivitetsmodellens 4 kategorier. Planerne ligger på Blackboard under holdets 

navn, semester og fag.  

 

De 4 kategorier af studieaktiviteter 

Studieaktivitetsmodellen er opdelt i fire kategorier, som tager afsæt i, om det er underviseren eller den stu-

derende, der har initiativet til studieaktiviteten, eller om det er en studieaktivitet, hvor der deltager en under-

viser eller kun deltager studerende. Disse to 'akser' danner i alt fire kategorier af studieaktiviteter. 

 

Kategori 1 omfatter aktiviteter med deltagelse af undervisere og studerende, initieret af underviser. Det kan 

f. eks være oplæg, forelæsninger, holdundervisning, workshop, introduktion til studievejledning, feedback på 

opgaver og vejledning. Der er planlagt ca. 253 timer under kategori 1.   

 

Kategori 2 omfatter aktiviteter, med deltagelse af studerende, initieret af underviser. Det kan f.eks. være 

holdmøder uden underviser, studiedage (skemalagte til konkrete opgaver), klinisk undervisning, studiebe-

søg, e-læring. Der er planlagt ca. 105 timer under kategori 2. 

 

Kategori 3 omfatter aktiviteter med deltagelse af studerende, initieret af studerende. Det kan f. eks være 

selvstændige studier og forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter, videndeling med baggrund i resulta-

ter i undersøgelser / projekter. Der er afsat ca. 418 timer til kategori 3. 

 

Kategori 4 omfatter deltagelse af undervisere og studerende, initieret af studerende. Det kan f. eks være 

fremlæggelse af studieprodukter, evaluering af undervisningsformer og egen læring og temadage. Der er 

planlagt ca. 24 timer under kategori 4.  
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3.2. Studieaktivitetsmodellen 
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Viden 

Efter 1.semester kan den studerende: 

 

Færdigheder 

Efter 1. semester kan den studerende: 

 

Kompetencer 

Efter 1.semester kan den studerende: 

 

Mål for læringsudbytter er rykket frem under fagområder og fag.  

  

4. Mål for læringsudbytte 
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Semestret evalueres i overensstemmelse med UC SYDs kvalitetssikringssystem. Det indgår i den studeren-

des almindelige deltagelsespligt at medvirke ved evalueringer.  

Jordemoderuddannelsens kerneopgave og temaet for semesteret er udgangspunktet for evaluering og feed-

back.  

Midtvejs i semestret afholdes en gensidig feedback lektion med fokus på blandt andet trivsel og synergi på 

holdet.  

Evaluering af semestrets undervisning kan foregå i de enkelte fag inden semesterafslutning. Første seme-

ster som helhed evalueres efter Studenterfokus’ model. Der sendes en invitation via mail. Holdet modtager 

feedback på evalueringen af de semesteransvarlige undervisere samt studiekoordinator. 

Evalueringen inddrager resultatopgørelser fra semesterevalueringen, som derved kvalificeres. Særlige op-

mærksomhedspunkter for semestrets undervisning, der er præsenteret for de studerende ved semesterstart, 

inddrages ligeledes. Den semesteransvarlige udarbejder et skriftligt notat fra evalueringen, som dokumenta-

tion. 

Efter den mundtlige evaluering og inden næste semesterstart evaluerer holdets undervisere semestret. I un-

dervisningsevalueringen inddrages resultater fra de studerendes evalueringer af undervisningen, samt un-

dervisernes egen evaluering af semesterforløbet. Underviserevalueringen dokumenteres i skriftlige anbefa-

linger for tilrettelæggelsen af semestret fremover, herunder anbefalinger til særlige opmærksomhedspunkter 

for udvikling af undervisningen. 

 

Opmærksomhedspunkter: 

Med overgang til It´s Learning vil der fortsat være fokus på at introducere til Studieplaner, herunder forvent-

ningsafstemning i forhold til pensumopgivelser og forberedelse til undervisning i de specifikke fag.  

 

Der knyttes ligeledes ekstra opmærksomhed på tilrettelæggelse af forløbet med de tre skriftlige opgaver, og 

de studerendes udbytte heraf.  

 

 

 

 

5. Evaluering af semesteret 
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ECTS-point 
Delprøve 1: 5 ECTS 

Delprøve 2: 25 ECTS 

Forudsætninger for prøven 

Der udarbejdes i løbet af semestret, i grupper på maksimum 5 studerende, en skriftlig opgave til hvert af ho-

vedområderne: graviditet, fødsel og barsel.  

Læringsudbytte som prøves – (bedømmelseskriterier) 

Delprøve 1:  

•  beskrive viden om den menneskelige organismes udvikling, biologiske, anatomiske opbygning og ernæ-

ringsmæssige behov, fysiologiske processer og funktioner med særligt fokus på reproduktion, seksualitet, 

fosterudvikling, graviditet, fødsel og barselperiode 

•  beskrive viden om sundhedslovgivning og det legale grundlag for jordemoderens virksomhed samt profes-

sionens historie, udvikling og arbejdsmiljømæssige udfordringer 

•  beskrive viden om farmaka og medicinering relateret til jordemoderfaglig virksomhed 

 

Delprøve 2: der henvises til de øvrige læringsudbytter under punkt 4. Derudover kan elementer fra lærings-

udbyttet for delprøve 1 være baggrundsforståelse for og indgå i delprøve 2. 

 

Prøveform 

Kombinationsprøve. 

Delprøve 1: En individuel skriftlig prøve, der udprøver anatomi/ fysiologi, farmakologi og lovgivning. Prøven 

er en Multiple Choice Questionaire (MCQ)  

Prøven besvares elektronisk i WISEflow. Adgang til WISEflow sker på egen computer. Ansvaret for at det 

tekniske fungerer og at der er netadgang fra computeren, påhviler den studerende. Den studerende skal 

være på uddannelsen senest 30 minutter før prøvens start. 

Der må ikke anvendes nogen hjælpemidler. Dette sikres ved, at den studerende ikke kan tilgå internettet, 

imens der arbejdes i WISEflow, uden at computeren alarmerer eksamensvagterne. 

6. Prøven/prøver 
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Besvarelsen gemmes automatisk i WISEflow efter de 2 timer, som er afsat til prøven, med mindre andet er 

aftalt. Hvis en studerende er færdig med besvarelsen, før de 2 timer er gået, kontaktes eksamensvagten, 

der hjælper med at afslutte prøven. 

 

Delprøve 2: En individuel, mundtlig prøve. 

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af én af de tre skriftlige opgaver, i tilknytning til de tre 

hovedområder: graviditet, fødsel og barsel. Der prøves i ét af hovedområderne inden for semestrets tema, 

fag og fagområder. Jordemoderuddannelsen udtrækker et af hovedområderne for de enkelte grupper efter 

delprøve 1.  

Da den enkelte studerende eksamineres individuelt på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øv-

rige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres. 

  

 

Produktkrav 
Intet produktkrav. 

 

Prøvegrundlag 
Delprøve 2: Den refleksionsopgave, der knytter sig til det udtrukne hovedområde 
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Bedømmelsesgrundlag 

Delprøve 1 er en MCQ: Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige præstation.  

Delprøve 2: Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation  

Bedømmelse 

Prøven er bestået, når begge delprøver er bestået. Ved delprøve 1 gives der karakter efter 7-trinskalaen for 

den skriftlige prøve. Ved delprøve 2 gives der karakter efter 7-trinskalaen for den mundtlige prøve. Karakter-

fastsættelsen sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad den skriftlige og mundtlige præstation op-

fylder målene for 1. semester.  

Den endelige karakter udregnes efter følgende princip: karakteren for delprøve 1 tæller med 1/3 del af den 

samlede bedømmelse og karakteren for delprøve 2 tæller med 2/3 dele af den samlede bedømmelse. 

 

Prøvetid 
Delprøve 1: 120 minutter  

Delprøve 2:  

 

Antal studerende Prøvetid Oplæg Eksamination Votering og tilbagemel-

ding 

1 35 5 20 10 

Prøvested 

UC SYD 

Censur 

Intern 
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Andre forhold vedrørende prøven og prøvens afvikling 

Der henvises til studieordningen for forhold af generel karakter. 

 

Prøveresultatet  

Den enkelte studerende kan se det endelige prøveresultat i WISEflow inden for den annoncerede deadline.  

 

Indstilling til prøven 

Den studerende er automatisk indstillet til ordinær prøve på 1. semester. 

 
Framelding: 

Ved framelding til prøven anvendes et prøveforsøg. Ved sygdom gælder dette ikke. 

 

Sygdom 

Har en studerende været forhindret i at gennemføre prøven pga. sygdom, skal den studerende dokumentere 

dette. Dokumentationen kan være fra en praktiserende læge, speciallæge, skadestue eller et hospital og 

skal være udformet på lægens officielle brevpapir eller i en standardblanket, forsynet med stempel og under-

skrift. Fra egen læge kan der være tale om en friattest.  

Dokumentationen kan også ske via journaludskrift eller en udskrift fra sundhed.dk, hvis en sådan kan doku-

mentere sygdom på prøvedagen. Dokumentationen skal sendes til sundsamf@ucsyd.dk  senest 5 hverdage 

efter prøvens afholdelse. Studielederen kan i helt særlige situationer dispensere for kravet om lægeerklæ-

ring. 

 
Omprøve 

Den studerende er automatisk indstillet til omprøve. Det aftales nærmere med den semesteransvarlige,  

hvornår omprøven kan afholdes. Afholdes senest med det efterfølgende holds prøve. 

 

Konsekvenser af ikke bestået prøve: 

Prøven skal være bestået inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart, for at den 

studerende kan fortsætte uddannelsen.  

 

 



 

 

Semester JM18S efterår 2018 - Beskrivelse ucsyd.dk 

23 

Klage over prøven 

Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, indgives individuelt af den studerende til Jordemoderuddannel-

sen i Esbjerg, senest 2 uger efter prøveresultatet er bekendtgjort. 

Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.  
 

Derudover eventuelt: 

Annoncering af prøven 

Det præcise tidspunkt for, samt øvrige formalia omkring, prøvens afvikling annonceres på Blackboard senest 

en måned inden prøveafviklingen. 
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Internationalisering ”at Home”:  

Studenteroplæg med fokus på internationale erfaringer: jordemoderstuderende, som har afviklet den valgfri 

periode på modul 13, i udlandet, formidler deres erfaringer for medstuderende.  

Der afholdes arrangementer i forbindelse med at der er udenlandske studerende på uddannelsen. 

 

 

7. Internationale tiltag 
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udg. 

 

Brunstad, A. og Tegnander, E. (red.) 2017, Jordmorboka, 2. udgave, Cappelen Damm Akademisk, Kristian-

sand. 
 

Coad, Jane 2011, Anatomy and physiologi for midwives, 3. edit 

 

Etisk Råd. Screening – en redegørelse – Det Etiske Råd, 1999 

Kan downloades her: www.etiskraad.dk 
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