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4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, 
fødsel og barsel 

Viden 
Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have viden om (Bloom niveau 1): 

• sundhedsfremme og forebyggelse 
• anvendelsen af farmaka i forhold til den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel 

samt den ukomplicerede barselperiode 
• genetik i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt som 

prænatalt  
• generel videnskabsteori samt grundlæggende videnskabsteori knyttet til det naturvidenskabelige 

felt 

- have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): 

• dele af den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig 

betydning for reproduktion  
• svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning  
• svangreomsorgens tilrettelæggelse 
• human ernæring med fokus på kvinder med den ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt 

raske nyfødte 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den 

ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde, 

herunder jordemoderfaglig identitet 
• studieteknik i forhold til at være studerende på jordemoderuddannelsen 
• informations- og kommunikationsteknologi (IKT) herunder informationssøgning 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 2) 
• at anvende informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 3) 
 

Kompetencer 
Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 

• at vise bevidsthed om egne læringsbehov, og acceptere forskellige studiemetoder (EQF niveau 1) 
 

Centrale fagområder 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 7,5 ECTS 
Anatomi og fysiologi 4 ECTS  
Studieteknik 1 ECTS  
Ernæringslære 1 ECTS 
Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS 
Genetik 0,5 ECTS 
Lovgivning 0,5 ECTS 
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4.2. Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle 

Viden 
Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom 

niveau 2): 

• den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og -

metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere.  
• psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse 
• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, 

eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og 
familiers sundhed 

• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af 
sundhed og sygdom 

• sexologi, herunder antikonception, fertilitet  
• jordemoderfagets værdier og etik  
• jordemoderfaglig identitet  
• jordemoderens professionelle adfærd  
• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø 
• hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger1 
• refleksion som læringsredskab 
• grundlæggende videnskabsteori knyttet til det human- og samfundsvidenskabelige felt 
 
 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at deltage i udvalgte aspekter af jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet 
og fødsel, samt for raske nyfødte (Bloom niveau 2) 

• at deltage i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, 
undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og 
interesser (Bloom niveau 2) 

 
• at deltage i udvalgte dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede 

graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 2)  

                                      

1 Udelukkende klinisk undervisning lige efter teorikurset 
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• at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger 
og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel med fokus på vejledning og 
rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 2) 

• at kunne reflektere over egne læreprocesser (Bloom niveau 2) 
 

Kompetencer 
Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 

• under observation at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med 
ukompliceret graviditet og fødsel (EQF niveau 1) 

• at vise bevidsthed om at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF 
niveau 1) 

• at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne 
grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg i forbindelse med den ukomplicerede graviditet 
og fødsel (EQF niveau 2) 

• at vise forståelse for pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, 
vejledning og rådgivning (Bloom niveau 3) 

• at vise bevidsthed om personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og 
nærvær (EQF niveau 1) 

• at identificere egne læringsbehov og acceptere vejledning (EQF niveau1) 
• at tage begrænset ansvar for at indsamle og videregive enkelte observationer, undersøgelses- og 

behandlingsresultater, samt begrunde disse overfor samarbejdspartnere (EQF niveau 2)  

Centrale fagområder 
 
Teori (9 ECTS) 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS  
Pædagogik 2,5 ECTS  
Psykologi 2 ECTS 
Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS 
Sexologi 0,5 ECTS 
Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS 
 

Klinik (6 ECTS) 
Svangreomsorg 2 ECTS 
Fødselshjælp 4 ECTS 
 

4.3. Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel – raske 
nyfødte 

Viden 
Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om 

(Bloom niveau 3): 

• den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 
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• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den 
ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 

• svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning 
• pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og -

metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere 
• psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse 
• sexologi, herunder antikonception og fertilitet  
• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. 

eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og 
familiers sundhed.  

• human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske 
nyfødte  

• hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 
• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af 

sundhed og sygdom  
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• svangreomsorgens tilrettelæggelse 
• det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde 
• jordemoderfagets værdier og etik 
• refleksion som læringsredskab 
 

- anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): 

• dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig 
betydning for reproduktion  

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor 
udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt for det raske nyfødte 
barn (Bloom niveau 3) 

• at anvende kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, 
undervisning, vejledning og rådgivning respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og 
interesser (Bloom niveau 3) 

• at praktisere dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede 
graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3)  

• at identificere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i 
forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, 
observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 3) 

• at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og 
barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) 

• at anvende hygiejniske principper (Bloom niveau 3) 
• at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, 

fødsel og barsel (Bloom niveau 3) 
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Kompetencer 
Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 

• at tage begrænset ansvar i at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder 
med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 2) 

• at arbejde med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 3) 
• at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne 

grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 4) 
• at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF 

niveau 3) 6 stk ? 
• at tage begrænset ansvar for at organisere dele af eget arbejde eller overgive/uddelegere opgaver 

til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 2)  
• at tage ansvar for egen læring, herunder udvise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF 

niveau 3) 
 

Centrale fagområder 
 
Svangreomsorg 4,5 ECTS 
Fødselshjælp 6 ECTS 
Barselsomsorg 4,5 ECTS 
 

4.4. Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel  

Viden 
Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom 

niveau 2): 

• dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af kompliceret graviditet, fødsel og barsel 
• udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation 

til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
 

- kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): 

• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø 
 

- kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): 

• den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til 

ukompliceret graviditet, fødsel og barsel 
• psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse 
• pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og -

metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere 
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• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. 
eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og 
familiers sundhed.  

• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af 
sundhed og sygdom  

• sexologi, herunder antikonception og fertilitet  
• svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning 
• hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 
• human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske 

nyfødte 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• svangreomsorgens tilrettelæggelse 
• det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde 
• jordemoderfagets værdier og etik  
• jordemoderens professionelle adfærd 
• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø  
• tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (ikt), herunder informationssøgning 

 

-  kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): 

• udvalgte aspekter af vidensfeltet i et problemorienteret projektarbejde  
• refleksion som læringsredskab 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor 
udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt jordemoderfaglig omsorg 
for raske nyfødte (Bloom niveau 3) 

• at analysere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, 
undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og 
interesser (Bloom niveau 4) 

• at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og 
barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) 

• at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel 
og barsel, samt det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) 

• at analysere optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, 
fødsel og barsel (Bloom niveau 4) 

• såvel mundtlig som skriftlig analyse af teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte 
handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 

4) 
• at analysere anvendelsen af informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom 

niveau 4) 
• kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) 
• at integrere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 5)  
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Kompetencer 
Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 

• under vejledning at udføre jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, 
fødsel og barsel (EQF niveau 4)  

• at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF 
niveau 4) 

• at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne 
grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 5) 

• at tage selvstændigt initiativ til at udføre arbejdet med respekt for kvinden/familiens integritet, 
ressourcer og interesser (EQF niveau 5) 

• under vejledning at udfærdige ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til 
anden offentlig myndighed. (EQF niveau 4) 

• at tage selvstændigt initiativ til læring, herunder vise evne til at modtage og anvende vejledning 
(EQF niveau 4) 

• under vejledning at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til 
samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 4)  

 

Centrale fagområder 
 
Klinik  
Svangreomsorg 2 ECTS 
Fødselshjælp 4 ECTS  
Teori  
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 9 ECTS 
 

 

4.5. Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner 
 

Viden 
Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende kunne præsentere viden om: 
 

• kernekompetencer fra de forskellige sundhedsprofessionelle, der indgår i gruppen 
• lovretslige og etiske aspekter i sundhedsvæsnet 
• kommunikation og informationsteknologi samt disses anvendelse og betydning i et tværfagligt 

samarbejde mellem sundhedsprofessioner 
• begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv 
• betydningen af kvalitetsudvikling i praksis 
• klassiske videnskabsteoretiske positioner samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise færdigheder indenfor: 
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• formidling af tværprofessionelle problemstillinger 
• anvendelse af begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv 
• vurdering af teorier og metoders relevans til bearbejdningen af en valgt tværprofessionel 

problemstilling med vægt på det tværfaglige og i forståelse for kernefaglighederne 
 

Kompetencer 
Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise kompetence til: 
 

• at identificere tværprofessionelle problemstillinger 
• at analysere og vurdere tværprofessionelle problemstillinger 
• at indgå i et tværprofessionelt samarbejde 

 

Centrale fagområder 
 
Teori 12 ECTS 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS 
Sundhedsinformatik 1 ECTS 
Videnskabsteori/forskningsmetodologi 2,5 ECTS 
Filosofi, etik 1,5 ECTS 
Kommunikation 1 ECTS 
Lovgivning 1 ECTS 
Organisation, ledelse, sundhedsøkonomi 2 ECTS 
Sociologi/sundhedsantropologi 1 ECTS 
 
Klinik: 3 ECT 
Tværfaglig studieforløb 3 ECTS 

 

 

4.5. Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel – syge nyfødte 
børn 

Viden 
Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom 

niveau 2): 

• udvalgte dele af den normale embryologiske udvikling samt udvalgte fosterskader og misdannelser 
hos det nyfødte barn samt mulig forebyggelse af tilstandene 

• farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt nyfødte med behov 
for specialiseret pleje 

• sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme 
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- kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): 

• jordemoderkundskab i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte 
barn  

• obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• udvalgte dele af anatomi og fysiologi i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation 

til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• generel farmakologi samt farmaka og medicinering i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel 

og barsel samt det nyfødte barn 
• psykologi herunder teori om sorg og krise 
• omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje 
• nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den 

neonatale periode 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og 
barsel 

 
- kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): 

• videnskabsteori og forskningsmetodologi  
• tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning 
 

Færdigheder 
Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger 
og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) 

• at vurdere informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 6) 
• kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) 
• at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og 

forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4)  
 

Kompetencer 
Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 

• at analysere etiske aspekter af jordemoderfaget (Bloom niveau 4) 

• at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF niveau 5) 
 

Centrale fagområder 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6,5 ECTS 
Farmakologi 1 ECTS  
Neonatologi 3 ECTS 
Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS 
Anatomi og fysiologi 1,5 ECTS 
Mikrobiologi, infektionspatologi 1,5 ECTS 
Psykologi 1 ECTS 
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4.7. Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn 

Viden  
Efter afslutning af 7. modul skal den studerende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): 

• obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede barsel 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den 

komplicerede barsel  
• farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 

samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg 
• omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje 
• nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den 

neonatale periode 
• psykologi herunder den komplicerede familiedannelse 
• sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel  
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede barsel 
• sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme  
• tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og 

kompetence  
 

- kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): 

• kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere  
• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af 

sundhed og sygdom  
• jordemoderfagets værdier og etik 

- kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

• omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på barselsafdeling 
• hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 
 

Færdigheder 
Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret barsel, samt for raske børn 
(Bloom niveau 6) 

• at identificere og vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte 
handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede barsel (Bloom niveau 6) 

• at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede barsel og det 
raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) 

• at anvende og analysere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret barsel (Bloom 

niveau 4)  
• at identificere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger 

og løsninger i forhold til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn med fokus på vejledning 
og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, 
ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) 
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• at deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, 
genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale 
periode (Krathwohl niveau 2) 

• at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i den komplicerede barsel i 
overensstemmelse med den seneste teori (Bloom 4) 

• at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede barsel (Bloom 3) 

• at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, 
infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) 

• at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede barsel og det 
syge nyfødte barn (Bloom niveau 3) 

• at vurdere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 6) 

 

Kompetencer 
Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med 
ukompliceret barsel (EQF niveau 5)  

• under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret 
barsel samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg (EQF niveau 4) 

• at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 7) 
• at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle 

en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) 
• at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder 

indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (EQF niveau 5) 
• at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og 

behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til andre 
samarbejdspartnere (EQF niveau 5)  

• at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med 
kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) 

• at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til 
andre samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5) 

• at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe 
helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) 

• at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6)  
 

Centrale fagområder 
Barselsomsorg 9 ECTS 
Neonatal omsorg 6 ECTS 
 

 

4.8. Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel – identifikation og 
samarbejde 

Viden  
Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende og analysere viden om (Bloom 

niveau 4): 
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• dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• akut nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn ved fødslen  
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af 

den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 

samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg 
• sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme  
• psykologi herunder den komplicerede familiedannelse 
• sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og 
barsel 

• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø   
• tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og 

kompetence   
 

- kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): 

• omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på fødeafdeling 
• kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere 
• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af 

sundhed og sygdom  
• jordemoderfagets værdier og etik 

 

- kunne vurdere (Bloom niveau 6): 

• den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til 

ukompliceret graviditet, fødsel og barsel 
• hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, 
samt for raske børn (Bloom niveau 6) 

• at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i 
forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel (Bloom niveau 6) 

• at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel, 
barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) 

• at føre og integrere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den 
ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) 

• at anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel 
(Bloom niveau 3) 

• at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede graviditet, fødsel 
og barsel (Bloom 3) 

• at føre ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede 
graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) 
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• at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet og 
fødsel i overensstemmelse med den seneste teori (Blooms niveau 4) 

• at analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i 
forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og 
rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, 
ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) 

• at udvise selvstændighed i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og 
undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for 
kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 5) 

• at planlægge og udføre familieforberedende undervisning (Bloom niveau 5) 

Kompetencer 
Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med  
ukompliceret graviditet og fødsel. (EQF niveau 5) 

• at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF 
niveau 5) 

• under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret 
graviditet og fødsel, samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg. (EQF niveau 4) 

• at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med 
kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) 

• at integrere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning 
og rådgivning (Bloom niveau 5) 

• at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder 
indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 5) 

• at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og 
behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere 
(EQF niveau 5) 

• at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til 
samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5)) 

• at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe 
helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) 

• at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) 

Centrale fagområder 
Svangreomsorg 5 ECTS 
Fødselshjælp 10 ECTS 
 

 

4.9. Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og 
barsel 

Viden  
Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): 

• fertilitetsbehandling samt gynækologiske og medicinske forhold, som har betydning for fertilitet, 
graviditet, fødsel og/eller barsel 
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• psykiatriske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel 
 

- kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): 

• dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af 

den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• farmakologi herunder farmaka i forhold til graviditet, fødsel og barsel  
• pædagogik i relation til kompliceret graviditet, fødsel og barsel   
• psykologi herunder den ukomplicerede og dele af den komplicerede familiedannelse samt 

egenomsorg 
• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis 

folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers 
sundhed 

• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og 
barsel 

• svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet 
• det legale grundlag for jordemoderpraksis herunder patienters retsstilling og patientsikkerhed 
• tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning  
• videnskabsteori og forskningsmetodologi 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• såvel mundtligt som skriftligt at kunne integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og 
begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og 
barsel (Bloom niveau 5) 

• kritisk læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 5) 
• at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og 

forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) 
 

Kompetencer 
Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vurdere etiske aspekter af jordemoderfaget og dets udvikling, samfundets værdier og normer 
samt den sundhedspolitiske udvikling (Bloom niveau 6) 

• at vise selvstændighed i læring og evaluere et højt niveau af forståelse af egne læringsprocesser 
(EQF niveau 7) 

 

Centrale fagområder 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6 ECTS  
Farmakologi 1,5 ECTS 
Sygdomslære 1 ECTS 
Gynækologi 1 ECTS 
Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 ECTS  
Psykologi 2 ECTS  
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Pædagogik 1 ECTS 
Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS 
 

 

4.10. Modul 10: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel – analyse 
og refleksion i og over praksis 

Viden 
Efter afslutning af 10. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om (Bloom 3): 

• intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis 
 

- integrere viden om (Bloom 5): 

• den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den 

komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø   
• tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af samarbejdspartneres ansvar og 

kompetence   
 

- kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

• kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere  
 

Færdigheder 
Efter afslutning af 10.modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at analysere og anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel 
og barsel (Bloom niveau 4) 

• at integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og 
løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og 
rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, 
ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 5) 

• at analysere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet, 
fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori. (Bloom niveau 4) 

 

Kompetencer 
Efter afslutning af 10. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med  
ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. (EQF niveau 6)  
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• at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter i varetagelsen af den jordemoderfaglige omsorg 
for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel. (EQF niveau 5) 

• at udføre arbejdet med bevidsthed om personligt og fagligt ansvar og med empati, engagement og 
nærvær (EQF niveau 7) 

 

Centrale fagområder 
 
Teori 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 3 ECTS 
Anæstesiologi 2 ECTS 
  
Klinik 
Svangreomsorg 3 ECTS 
Fødselshjælp 7 ECTS 
 

11.1 efterfølges af 12.1 når gynækologi og intensiv omsorg afvikles først 

11.2 efterfølges af 12.2 i de tilfælde, hvor gynækologi og intensiv omsorg afvikles i det 12. modul 

4.11.1 Modul 11.1: Kompliceret graviditet og fødsel - 
kvindesygdomme og intensiv omsorg 

Viden 
Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 5): 

• komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel  
• genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt 

som prænatalt 
• pleje og behandling af kvinder med gynækologiske problemer af betydning for reproduktion, 

herunder spontan eller provokeret abort 
• intensiv pleje af kvinder, der har fået kejsersnit eller andre operative indgreb 
• nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i 

forbindelse med fødslen 
• psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse 
• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel 

 

- kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

• sundhedspædagogik og sundhedsformidling 
• det individuelle brugerperspektiv herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til kompliceret og ukompliceret graviditet, fødsel 
og barsel 

• tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre fagprofessionelles ansvar og 
kompetence   

• jordemoderfagets værdier og etik 
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Færdigheder 
Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at integrere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel 
(Bloom niveau 5) 

• at organisere og deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder 
nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer 
(Krathwohl niveau 4) 

• at vurdere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, 
undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvinden/familiens integritet, resurser og 
interesser (Bloom niveau 6) 

• at integrere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i 
overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 5) 

• at vurdere farmakologiske midler i relation til graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) 
• at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, 

infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) 
• selvstændigt at føre og vurdere ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til 

anden offentlig myndighed (Bloom niveau 6) 

 

Kompetencer 
Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vurdere og evaluere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, 
vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) 

• at vise erfaring med at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og 
behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere 
(EQF niveau 6)  

• at vise erfaring med at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til 
samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 6) 

• at vurdere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe 
helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 6) 

 

Centrale fagområder 
Fødselshjælp 6 ECTS 
Svangreomsorg 3,5 ECTS 
Gynækologi 3 ECTS 
Intensiv omsorg 2,5 ECTS 
 

 

4.11.2 Modul 11.2: Kompliceret graviditet og fødsel 
 

Viden 
Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende kunne integrere viden om (Bloom niveau 

5): 
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• den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel 
• nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i 

forbindelse med fødslen  
• psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse 
• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel 
• jordemoderens professionelle adfærd  

 

- kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

• psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den 

komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• farmaka i forhold til den ukomplicerede og den komplicerede graviditet, fødsel og barsel  
• sundhedspædagogik og sundhedsformidling 
• det individuelle brugerperspektiv herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom 
• sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, 

ressource- og belastningsidentifikation i relation til kompliceret og ukompliceret graviditet, fødsel 
og barsel 

• svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet 
• tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af samarbejdspartneres ansvar og 

kompetence   
• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø   
• jordemoderfagets værdier og etik 
• informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning 
 

Færdigheder 
Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at integrere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel 
(Bloom niveau 5) 

• at vurdere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, 
undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvinden/familiens integritet, resurser og 
interesser (Bloom niveau 6) 

• at integrere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i 
overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 5) 

• at vurdere farmakologiske midler i relation til graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) 
• at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, 

infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) 
• selvstændigt at føre og vurdere ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til 

anden offentlig myndighed (Bloom niveau 6) 
 

Kompetencer 
Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med 
kompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 5)  

• at vise selvstændighed i at kommunikere ideer, problemer og løsninger ud fra kvinden/familiens 
forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige 
valg (EQF niveau 5) 
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• at vurdere og evaluere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, 
vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) 

• at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med 
kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) 

• at vise erfaring med at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og 
behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere 
(EQF niveau 6)  

• at vise erfaring med at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til 
samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 6) 

• at vurdere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe 
helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 6) 

Centrale fagområder 
Svangreomsorg 6 ECTS 
Fødselshjælp 9 ECTS 
 

  

4.12.1 Modul 12.1: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, 
kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet 

Viden 
Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

• den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• obstetrik og obstetrisk praksis i relation den komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den 

komplicerede graviditet, fødsel og barsel 
• omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje  
• nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i 

forbindelse med fødslen 
• genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse samt genetisk rådgivning 
• pleje og behandling af kvinder med gynækologiske, medicinske og psykiatriske problemer af 

betydning for reproduktion 
• farmakologi herunder farmaka i forhold til den ukomplicerede og den komplicerede graviditet, 

fødsel og barsel  
• intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis 
• psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse 
• svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet 
• jordemoderens professionelle adfærd  
• jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø   
• informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning  
 

 

Færdigheder 
Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 
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• at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel 
(Bloom niveau 6) 

• at vurdere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i 
overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 6) 

• at vurdere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser (Bloom niveau 6) 

• at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i 
forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) 

 

Kompetencer 
Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med 
kompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 6)  

• at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle 
en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) 

• at vise erfaring i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien 
og samarbejdspartnere (EQF niveau 6) 

 

Centrale fagområder 
Svangreomsorg 6 ECTS 
Fødselshjælp 9 ECTS 
 

 
 

4.12.2 Modul 12.2: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, 
kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet samt 
kvindesygdomme og intensiv omsorg 
 

Viden 
Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 6): 

• den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn  
• komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel 
• omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje  
• genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse samt genetisk rådgivning 
• pleje og behandling af kvinder med medicinske, psykiatriske og gynækologiske, problemer af 

betydning for reproduktion, herunder spontan og/eller provokeret abort 
• intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis 
• psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse 
• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel 
• jordemoderens professionelle adfærd  
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Færdigheder 
Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 

• at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret eller kompliceret graviditet, 
fødsel og barsel (Bloom niveau 6) 

• at organisere og deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder 
nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer 
(Krathwohl niveau 4) 

• at vurdere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i 
overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 6)  

• at vurdere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser (Bloom niveau 6) 

• at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i 
forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) 

 

Kompetencer 
Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  

• at vurdere hensigtsmæssige pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, 
undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) 

• at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle 
en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) 

• at vise erfaring i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien 
og samarbejdspartnere (EQF niveau 6) 

Centrale fagområder 
Fødselshjælp 6 ECTS 
Svangreomsorg 3,5 ECTS 
Gynækologi 3 ECTS 
Intensiv omsorg 2,5 ECTS  
 
 

 

4.13. Modul 13: Valgmodul  

Viden 
Efter afslutning af 13. modul skal den jordemoderstuderende kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

 

• jordemoderkundskab i forhold til et udvalgt fagligt område eller problemstilling   

 

Færdigheder 
Efter afslutning af 13. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i:  
 

• at vurdere jordemoderfaglige relevante aspekter i relation til det udvalgte faglige område eller 
problemstillingen (Bloom niveau 6) 
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• at integrere praktisk og teoretisk kundskab i en selvstændig udforskning af et jordemoderfagligt 
relevant problemområde og udvikle evne til kritisk refleksion over praksis. (Bloom niveau 5) 

 

Kompetencer 
Efter afslutning af 13. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  
 

• at vise selvstændighed i at vurdere det udvalgte faglige område eller problemstillingen (EQF niveau 
7) 

• at vise selvstændighed i forhold til at tilrettelægge, sætte og opfylde mål for eget 
uddannelsesforløb. (EQF niveau 7) 

• at vise selvstændighed i at formidle den erhvervede viden eller de erhvervede færdigheder i forhold 
til de på institutionen udfærdigede projektkriterier (EQF niveau 7) 

• at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med 
kvinden/familien og / eller fagprofessionelle i forhold til det udvalgte faglige område eller 
problemstillingen.  (EQF niveau 7) 

• at kommunikere resultater og metoder overfor specialister og ikke specialister med passende 
teknikker (EQF niveau 7) 

 

Centrale fagområder 
Teori 5 ECTS 
Klinik 5 ECTS 
 

 

 

 

4.14. Modul 14: Profession, kundskab og metode - bachelorprojekt 

Viden 
Efter afslutning af 14 modul skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 5): 

 

• metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation, faglig udvikling og forskning 

 

- kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): 

 

• det legale grundlag for jordemoderpraksis  
• svangreomsorgens tilrettelæggelse. sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i 

samfundet, herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, samt de beslutningsprocesser, der 
ligger til grund for disse 

• sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel  
• sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle 
• tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning 
• videnskabsteori og forskningsmetodologi 
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Færdigheder 
Efter afslutning af 14. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 
  

• at vurdere praktisk og teoretisk kundskab i en selvstændig udforskning af et udvalgt 
jordemoderfagligt problemområde og kritisk reflektere over praksis. (Bloom niveau 6) 

• vurdering og anvendelse af metoder til dataindsamling og analyse af empirisk data ud fra 
forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange. (Bloom niveau 6) 

• kritisk analyse og evaluering af faglig og videnskabelig litteratur (EQF niveau 8) 
 

Kompetencer 
Efter afslutning af 14. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til:  
 

• at vise erfaring i at anvende informationsteknologi (EQF niveau 8) 
• at vise erfaring i at bruge relevante metoder og teknikker til at opsøge den seneste teori og de 

seneste forskningsresultater indenfor faget (EQF niveau 8) 
• at vise kapacitet til erhvervelse af nye færdigheder, som kvalificerer til specialiserede kompetencer 

(EQF niveau 8) 

• at vise kapacitet i forhold til at tilrettelægge og opfylde mål for fremtidige uddannelsesforløb (EQF 
niveau 8) 

• at kommunikere med myndighed ved at indgå i kritisk dialog med fagkolleger (EQF niveau 8) 
• at vise kapacitet til vedvarende engagement i udvikling af nye ideer eller processer og et højt 

forståelsesniveau for egne læringsprocesser og udviklingspotentialer (EQF niveau 8)  

Centrale fagområder 
Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 15 ECTS  
Videnskabsteori/forskningsmetodologi 5 ECTS 
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Generelle bemærkninger 
 

Nedenstående punkter afholdes i ”+1 ugerne”.  

”+ 1 ugerne” tænkes anvendt i forhold til den enkelte jordemoderuddannelses samt UC’s behov: 

Introduktion til valgfag 

Evaluering af semestrene 

Introduktion til modulerne 

Introduktion til klinikken eller klinisk undervisning 

Introduktion til eller afholdelse af prøver / eksamen 

Særlige UC emner, som man ønsker inddraget på eget UC 
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Bilag 1 
Blooms kognitive taksonomi. Kilde: Dolin J. Progression i Damberg E (red) Gymnasiepædagogik: en grundbog. Hans 
Reitzel forlag. 1. udgave, 2. oplag, kap 7. 2007 

Hovedkategori  Underkategorier Læreplansbegreber Adfærdsverber  

Eksterne kriterier Fagets metodekrav 

Formålet 

6. Vurdering 

(evaluering) 

At kunne bedømme baseret på 
opstillede kriterier 

Interne kriterier Argumentationens logik 

Nøjagtighed, konsistens 

Vurder, bedømme, graduere, 
udvælge, estimere, kritisere, 
kontrastere, evaluere 

Sæt af abstrakte 
relationer 

For at forklare særlige 
relationer, nysystematisering 

Plan eller projekt Afprøvning af hypotese 

5. Syntese 

At kunne sammensætte og 
sammenfatte dele til nye 
helheder. Kreativt skabe ny 
betydning Selvstændig 

kommunikation 
eller produkt 

Videregivelse af ideer, 
erfaringer 

Sammensætte, konkludere, 
designe, konstruere, 
kombinere, generalisere, 
integrere, samle 

Organisatoriske 
principper 

Principper og forudsætninger 
som grundlag for en 
redegørelse 

Relationer  Redegørelse for forhold mellem 
hypoteser, kendsgerninger og 
konklusioner 

4. Analyse 

At forstå strukturen af noget, 
kunne se mønstre, identificere 
og skelne mellem 
kendsgerninger og tolkninger. 
Kunne se inkonstenser 

Elementer Identifikation af hypoteser, 
konklusioner, værdiudsagn 

Analysere, diagnosticere, 
kategorisere, differentiere, 
sammenligne, kontrastere, 
relatere, eksaminere, teste, 
bestemme 

3. Anvendelse  

At kunne overføre kundskaber 
på nye situationer 

 Identifikation af situation eller 
problem af bekendt art og 
derefter anvendelse af 
hensigtsmæssig viden og 
metode 

Anvende, oversætte, bruge, 
demonstrere, illustrere, 
praktisere, skitsere, vælge, 
tolke, løse 

Ekstrapolering Drage konsekvenser, opstille 
prognoser af givent materiale 

Fortolkning  Forklaring, nyordning, 
omstrukturering 

2. Forståelse 

At kunne forklare betydningen af 
noget fortolke eller konkludere 

Oversættelse  Sammenfatning og gengivelse i 
anden form eller symbolik 

Forklare, udtrykke, beskrive, 
udpege, klassificere, 
omskrive, genkende, 
reformulere 

1.  Viden  

At genkende eller gengive et 
indhold 

Begreber og 
abstraktioner 

Metoder, Fakta 

Teorier og strukturer. Principper 
og generalisationer  

Opskrive, nævne, 
reproducere, definere, kende, 
huske, gentage, citere 
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Bilag 2 
 

Tabel 2: Krathwohls affektive taksonomi - en videreudvikling af Blooms taksonomi for viden 

Krathwohl kategori 

 

Eksempel  Verber 

1. Opmærksomhed Viser opmærksomhed overfor et bestemt 
fænomen, kan fokusere og lytte 

Observere, indse, lytte, være opmærksom, 
modtage 

2. Respons Kan deltage aktivt i en social situation, kan 
reagere hensigtsmæssig 

Praktisere, iagttage, reagere, bidrage, overveje, 
udforske, vise, svare, fortælle 

3. Værdsætte Kan værdsætte et fænomen, fra simpel 
accept til engagement baseret på egne 
værdier 

Foretrække, muliggøre, føle, ønske, acceptere 

4. Værdisystem Kan opstille og modificere personlige 
værdihierarkier, etiske retningslinier og kan 
handle efter dem 

Bedømme, udkrystallisere, vægte, relatere  

5. Personlighed Har opbygget en livsfilosofi og efterlever 
egne etiske retningslinier 

Danne, beslutte, vælge, afgøre 

 

Kilde: Dolin J. Progression i Damberg E (red) Gymnasiepædagogik: en grundbog. Hans Reitzel forlag. 1. 
udgave, 2. oplag, kap 7. 2007 

 

 

 

        



Bilag 3 
Vi har valgt at supplere Blooms taksonomi med EQF’s taksonomi for kompetencer, da denne er mere fyldestgørende.  EQF taksonomien er baseret på 
Bloom og opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Her er kun medtaget kompetence-delen. 

Tabel 1: De otte referenceniveau i den fælleseuropæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) defineret ved læringsresultater  
Niveau  Viden  Færdigheder  Personlige og faglige kompetencer  
(i) Selvstændighed og ansvar  (ii) Læringskompetencer  (iii) Kommunikation og sociale kompetencer  (iv) Faglige kompetencer  
1  Genkalde grundlæggende 

generel viden.  
Bruge grundlæggende 
færdigheder til at udføre 
simple opgaver.  

Udføre arbejds- eller 
studieopgaver under 
direkte overvågning og 
vise personlig effektivitet i 
simple og stabile 
sammenhænge.  

Acceptere vejledning om 
læring.  

Reagere på simpel skriftlig 
og mundtlig 
kommunikation.  
Vise social rolle for sig 
selv.  

Vise bevidsthed om 
problemløsningsprocedurer
.  

2  Genkalde og forstå 
grundlæggende viden på et 
felt. Viden er begrænset til 
fakta og overordnede ideer.  

Bruge færdigheder og 
nøglekompetencer11 til at 
udføre opgaver, hvor 
handlinger styres af regler, 
der definerer rutiner og 
strategier.  
Vælge og anvende 
grundlæggende metoder, 
værktøjer og materialer.  

Tage begrænset ansvar for 
forbedring i resultatet af 
arbejde eller studie i simple 
og stabile sammenhænge 
og inden for kendte og 
homogene grupper.  

Søge vejledning om læring.  Reagere på simpel, men 
detaljeret, skriftlig og 
mundtlig kommunikation.  
Justere rolle efter 
forskellige sociale 
sammenhænge.  

Løse problemer med de 
givne oplysninger.  

3  Anvende viden på et felt, 
der omfatter processer, 
teknikker, materialer, 
instrumenter, udstyr, 
terminologi og nogle 
teoretiske ideer.  

Bruge en række 
feltspecifikke færdigheder 
til at udføre opgaver og 
vise personlig fortolkning 
via udvælgelse og justering 
af metoder, værktøjer og 
materialer.  
Evaluere forskellige 
fremgangsmåder til 
opgaver.  

Tage ansvar for udførelse 
af opgaver og vise nogen 
selvstændighed i rolle på 
arbejdet eller studiet, hvor 
sammenhængene generelt 
er stabile, men hvor nogle 
faktorer ændres.  

Tage ansvar for egen 
læring.  

Reagere på simpel, men 
detaljeret, skriftlig og 
mundtlig kommunikation.  
Tage ansvar for 
selvforståelse og adfærd.  

Løse problemer ved hjælp 
af velkendte 
informationskilder, idet der 
tages højde for nogle 
sociale problemstillinger.  

4  Bruge en bred vifte af 
feltspecifik praktisk og 
teoretisk viden.  

Udvikle strategiske 
fremgangsmåder til 
opgaver, der opstår på 
arbejdet eller under studier, 
ved at anvende 
specialviden og 
ekspertkilder.  
Evaluere resultater i 
forhold til den anvendte 
strategiske 
fremgangsmåde.  

Styre rolle under 
vejledning i arbejds- eller 
studiesammenhænge, der 
normalt er forudsigelige, 
og hvor der er mange 
faktorer, som forårsager 
ændringer, og hvor nogle 
faktorer er indbyrdes 
forbundne.  
Komme med forslag til 
forbedringer af resultater.  
Overvåge andres 
rutinearbejde og tage noget 
ansvar for uddannelse af 
andre. 

Vise selvstændigt initiativ i 
læring.  

Producere (og reagere på) 
detaljeret skriftlig og 
mundtlig kommunikation i 
ukendte situationer.  
Bruge selvforståelse til at 
ændre adfærd.  

Løse problemer ved at 
integrere oplysninger fra 
ekspertkilder, idet der tages 
hensyn til relevante sociale 
og etiske problemstillinger.  
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5  Bruge bred teoretisk og 
praktisk viden, der ofte er 
specialiseret inden for et 
felt, og vise bevidsthed om 
grænser for 
vidensgrundlag.  

Udvikle strategisk og 
kreativ respons ved at 
undersøge løsninger på 
veldefinerede konkrete og 
abstrakte problemer.  
Vise overførsel af teoretisk 
og praktisk viden til at 
skabe løsninger på 
problemer.  

Selvstændigt styre 
projekter, der kræver 
problemløsning, hvor der 
er mange faktorer, hvoraf 
nogle interagerer og fører 
til uforudsigelige 
forandringer.  
Vise kreativitet ved 
projektudvikling.  
Styre mennesker og 
vurdere egne og andres 
præstationer.  
Uddanne andre og udvikle 
teampræstationer.  

Evaluere egen læring og 
identificere læringsbehov, 
der er nødvendige for at 
gennemgå yderligere 
læring.  

Udtrykke ideer på en 
velstruktureret og 
sammenhængende måde 
over for fagkolleger, chefer 
og kunder ved hjælp af 
kvalitative og kvantitative 
oplysninger.  
Udtrykke et 
sammenhængende indre 
personligt syn på verden, 
der afspejler engagement i 
andre.  

Formulere svar på 
abstrakte og konkrete 
problemer.  
Vise erfaring med 
operationel interaktion 
inden for et felt.  
Foretage vurderinger ud fra 
viden om relevante sociale 
og etiske problemstillinger.  

6  Bruge detaljeret teoretisk 
og praktisk viden om et 
felt. Noget viden er den 
nyeste på feltet og vil 
involvere en kritisk 
forståelse af teorier og 
principper.  

Vise mestring af metoder 
og værktøjer på et 
komplekst og specialiseret 
felt og vise innovation med 
hensyn til anvendte 
metoder.  
Udtænke og opretholde 
argumenter for at løse 
problemer.  

Vise administrativt, 
designmæssigt, 
ressourcemæssigt og 
teamledelsesmæssigt 
ansvar i arbejds- og 
studiesammenhænge, som 
er uforudsigelige og 
kræver, at komplekse 
problemer løses, når der er 
mange interagerende 
faktorer.  
Vise kreativitet i 
projektudvikling og vise 
initiativ i 
ledelsesprocesser, der 
inkluderer uddannelse af 
andre for at udvikle 
teampræstation.  

Konsekvent evaluere egen 
læring og identificere 
læringsbehov.  

Kommunikere ideer, 
problemer og løsninger til 
både specialister og ikke-
specialister ved hjælp af 
teknikker, der involverer 
kvalitative og kvantitative 
oplysninger.  
Udtrykke et 
sammenhængende indre 
personligt syn på verden, 
der giver udtryk for 
solidaritet med andre.  

Indsamle og fortolke 
relevante data på et felt for 
at løse problemer.  
Vise erfaring med 
operationel interaktion 
inden for et komplekst 
miljø.  
Foretage vurderinger ud fra 
sociale og etiske 
problemstillinger, der kan 
opstå på arbejdet eller på 
studiet.  

7  Bruge højt specialiseret 
teoretisk og praktisk viden, 
hvoraf noget er det mest 
avancerede på feltet. 
Denne viden danner 
grundlag for originalitet i 
udvikling og/eller 
anvendelse af ideer.  
Vise kritisk bevidsthed om 
viden på feltet og ved 
grænsefladerne mellem 
forskellige felter.  

Skabe en forskningsbaseret 
diagnose af problemer ved 
at integrere viden fra nye 
eller tværfaglige felter og 
foretage vurderinger med 
fyldestgørende eller 
begrænsede oplysninger.  
Vise kritisk bevidsthed om 
viden på feltet og ved 
grænsefladerne mellem 
forskellige felter.  

Vise lederskab og 
innovation i arbejds- eller 
studiesammenhænge, som 
er ukendte, komplekse og 
uforudsigelige, og som 
kræver løsning af 
problemer med mange 
interagerende faktorer.  
Gennemgå teams 
strategiske præstation.  

Vise selvstændighed i 
læring og et højt niveau af 
forståelse af 
læringsprocesser.  

Kommunikere 
projektresultater, metoder 
og understøtte rationale 
over for specialister og 
ikke-specialister med 
passende teknikker.  
Se på og tænke over 
sociale normer og 
relationer og agere for at 
ændre dem.  

Løse problemer ved at 
integrere komplekse 
videnskilder, der ikke altid 
er komplette, og i nye og 
ukendte sammenhænge.  
Vise erfaring med 
operationel interaktion med 
at styre forandringer inden 
for et komplekst miljø.  
Reagere på sociale, 
videnskabelige og etiske 
problemstillinger, der 
mødes på arbejdet eller 
under studiet.   
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8  Bruge specialviden til 

kritisk at analysere, 
evaluere og syntetisere nye 
og komplekse ideer, der er 
de mest avancerede på 
feltet.  
Udvide eller redefinere 
eksisterende viden og/eller 
faglig praksis inden for et 
felt eller på grænsefladen 
mellem felter.  

Researche, udtænke, 
designe, implementere og 
tilpasse projekter, der fører 
til ny viden og nye 
proceduremæssige 
løsninger.  

Vise betydeligt lederskab, 
innovation og 
selvstændighed i arbejds- 
og studiesammenhænge, 
der er nye og kræver 
løsning af problemer, der 
involverer mange 
interagerende faktorer.  

Vise kapacitet til 
vedvarende engagement i 
udvikling af nye ideer eller 
processer og et højt 
forståelsesniveau for 
læringsprocesser.  

Kommunikere med 
myndighed ved at indgå i 
kritisk dialog med 
fagkolleger i 
specialistsammenhæng.  
Se på og tænke over 
sociale normer og 
relationer og lede ageren 
for at ændre dem.  

Kritisk analysere, evaluere 
og syntetisere nye og 
komplekse ideer og 
strategisk 
beslutningstagning ud fra 
disse processer.  
Vise erfaring med 
operationel interaktion med 
strategisk 
beslutningstagningskapacit
et inden for et komplekst 
miljø.  
Fremme social og etisk 
udvikling gennem 
handlinger.  

 

Tabel 3:  Kompetence-delen af EQF’ reference-niveauer  

Kilde: Kommissionen for de Europæiske fællesskaber. Arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene – På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikationer 
for livslang læring. (EQF)  2005 s. 20-23 
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