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Præsentation af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense 
Universitetshospital som klinisk undervisningssted 

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D på Odense Universitetshospital (OUH) er en stor og højt 
specialiseret afdeling. 
Specialafdelingen har højt specialiseret funktion og lands- og landsdelsfunktion for: 

• gravide, fødende og barslende med: 
o særligt behov for udredning, vha. fosterdiagnostik 
o blodtype-antistoffer, herunder rhesus-immunisering 
o insulinkrævende diabetes 
o kroniske sygdomme 
o truende meget for tidlig fødsel før fulde 28 graviditetsuger 
o trillinger og firlinger 

 
• ufødte og nyfødte børn med: 

o tarmkirurgiske lidelser  
o misdannelser i forbindelse med rygmarv 
o ekstremt for tidligt fødte 
o behov for længerevarende respiratorbehandling 
o behov for længerevarende parenteral ernæring 
o hjertemisdannelser 

Beskrivelse af de forskellige afsnit 
Fødeafsnit, konsultation, akut klinik for gravide, klinik for igangsættelser og ambulatorie for 
gravide 
Fødeafsnittet varetager ca. 3800 fødsler om året og består af et modtagerum, 2 flexstuer og 10 
fødestuer. 
Derudover er der en del arbejdsrum og et stort lokale, som benyttes til konferencer og frokost- og 
kaffestue. 
 
Der er ansat ca. 120 jordemødre, 8 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere og sekretærer i 
afsnittet. 
Blandt de 120 jordemødre er 

• 15 ansat i 5 kendt jordemoderordninger (KJO) 
• 10 koordinerende jordemødre 
• 2 uddannelsesansvarlige jordemødre 
• 1 udviklingsjordemoder 
• 3 afdelingsjordemødre 
• 1 chefjordemoder 
• Ca. 95 basisjordemødre 

Enkelte jordemødre arbejder ikke på fødegangen og ganske få arbejder udelukkende på 
fødegangen. De fleste har kombinationer af specialfunktioner, konsultation og vagter på akut klinik 
for gravide, klinik for igangsættelser og ambulatorie for gravide og på fødegangen. 
 
Der er konsultationer i sundhedshus Nord, sundhedshus Syd, sundhedshus VEST og desuden i 
Kerteminde, Middelfart, Bogense og Assens.  
Desuden tilbydes specialkonsultation på OUH for gravide  

• med diabetes 
• med tvillingegraviditet 
• med særligt behov for omsorg 

http://www.ouh.dk/wm359330
http://www.ouh.dk/wm513393
http://www.ouh.dk/wm514750
http://www.ouh.dk/wm513407
http://www.ouh.dk/wm514747
http://www.ouh.dk/wm513407
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• med BMI over 30 
• der tidligere har født for tidligt 

 
Akut klinik for gravide og klinik for igangsættelser ligger i tilknytning til fødeafsnittet og her tilbyder 
jordemødre og læger: 

• akutte undersøgelser på henvisning fra jordemoder og egen læge 
• akutundersøgelser, behandling og visitation 
• opfølgende undersøgelser 
• igangsættelse af fødsel 

 
I ultralyd for gravide / føtalmedicinsk klinik og ambulatorie for gravide tilbyder jordemødre, 
specialsygeplejersker og speciallæger: 

• samtale om prænatal diagnostik 
• screeningsscanninger 
• scanninger på indikation 
• undersøgelse og samtale på grund af:  

o tidligere kompliceret graviditet, fødsel eller barsel 
o nuværende kompliceret graviditet 
o behov i øvrigt 

 
Afsnit for graviditet og barsel: 
På afsnit for graviditet og barsel og barselklinik for indlagte gravide tilbyder sygeplejersker, 
sundhedsplejersker, social og sundhedsassistenter, jordemødre og læger: 

• pleje, observation og behandling af gravide og barslende 
• ambulant behandling 
• igangsættelse af fødsel 
• barsel op til 24 timer efter ukompliceret fødsel  
• barselhvile i 3 - 5 dage for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og/eller barsel, 
• efterfødselssamtaler 
• hjælp og vejledning i den første uge efter fødslen 
• genindlæggelser 

 
Familieambulatoriet: 
I familieambulatoriet tilbyder socialrådgiver, læge, psykolog og jordemødre: 

• samtaler og undersøgelser til gravide med fx: 
o tidligere eller nuværende rusmiddelproblemer 
o psykiske problemer 
o svære sociale problemer 

 
Neonatal-afsnit: 
Neonatalafsnit H56 er opdelt i to teams, H56rød og H56grøn. 
H56 rødt team er intensivt afsnit med 9 pladser til nyfødte. 
H56 grønt team er mor-barn-afsnit med 6 pladser til nyfødte og 14 - 16 mor-barn-pladser. 
 
Gynækologisk afsnit 
I gynækologisk ambulatorium tilbyder sygeplejersker og læger: 

• undersøgelse og samtale i forbindelse med: 
o problemer med urinvejene 
o kræft 
o alle andre gynækologiske problemer 

 
I gynækologisk afsnit tilbyder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og speciallæger: 

• pleje, observation og behandling af indlagte kvinder med ovenstående problemer 

http://www.ouh.dk/wm513409
http://www.ouh.dk/wm513403
http://www.ouh.dk/wm513409
http://www.ouh.dk/wm513392
http://www.ouh.dk/wm515016
http://www.ouh.dk/wm513411
http://www.ouh.dk/wm370037
http://www.ouh.dk/wm512918
http://www.ouh.dk/wm512918
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Beskrivelse af det kliniske uddannelsestilbud 
Fordeling af kliniske uddannelsespladser på Fyn  
Hospitalet ligger på to matrikler: OUH Odense og OUH Svendborg Sygehus: 
 
Fyn tilbyder klinisk uddannelse til 9 nye studerende to gange årligt.  

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

• 2. semester 
o alle studerende er hovedsageligt på Svendborg Sygehus 

 alle afvikler fødselshjælp ECTS i både Svendborg og Odense 
• de studerende er 2 uger i Odense og fordeles over hele semestret 

 alle afvikler barselomsorg ECTS i både Svendborg og Odense 
• de studerende er ca. 1 uge i Odense og fordeles over hele semestret 

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

 
Organisation og tilrettelæggelse af klinisk uddannelse på OUH Odense: 

• 2 uddannelsesansvarlige jordemødre på 25 timer/uge 
• Velfungerende samarbejde med 

o uddannelsesansvarlig jordemoder på Svendborg Sygehus 
o alle kontaktjordemødre på fødegangen 
o alle kontaktsygeplejersker/-personer på sengeafsnit m.m. 

• Meget veltilrettelagt, velbeskrevet og velfungerende klinisk uddannelse, som er udviklet 
med baggrund i mangeårig erfaring som klinisk uddannelsessted 

 
Studiemiljø: 

• Der tilbydes godt socialt studiemiljø: 
o i kraft af det store antal studerende på forskellige semestre 
o planlagte undervisningsdage, blandt andet med tid til udveksling og samvær 
o mulighed for fælles frokost for alle studerende én gang om ugen 
o meget velfungerende tværfagligt samarbejde 

 
Særlige forhold: 

• Studietiden fordeles over alle typer af vagter på alle dage (dvs. ikke fri på helligdage eller i 
weekender op til ferier, bemærk at juleferie består udelukkende af uge 52/53) 

• Studietid/vagter lægges i forhold til kontaktpersoner, kontaktjordemoder og ekstra 
tilknyttede jordemødres vagter 

o nattevagter, 12 timers vagter, kortskift og andre ”ulemper” er et vilkår i forskelligt 
omfang 

o nogle studerende vil fx få overvægt af nattevagter og andre mange weekendvagter  
• Ferie kan KUN afholdes i de uger studieordningen angiver 

o dvs. uge 5, 27-34 og 52/53, alle uger inkl. 
o en uge regnes fra mandag til og med søndag, dvs. ikke weekenden før 

• KJO 
o studerende tilknyttes Kendt Jordemoderordninger i 6. semester – hele semestret 
o hvilket blandt andet betyder døgnvagter med tilkald hjemmefra  
o fx: 4 døgnvagter og 1 konsultation eller 1 vagt på akut klinik for gravide og 2 fridage 

på en uge 
o fridage kan lægges i weekender, dog må påregnes nogle enkelte weekendvagter 
o de 2 ugentlige fridage skal være sammenhængende 
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• OUH stiller krav om udfyldelse af særlig tavshedserklæring, som skal dokumenteres inden 
start på OUH 

• Børneattest skal indhentes inden start 
• Krav om gennemgåede og beståede e-learningprogrammer og -tests 

o I begyndelsen af 4. semester 
 ”Brandskolen” 
 ”Undgå Stikskade”  
 ”Sikre fødsler CTG” 
 ”Medicinhåndtering for jordemoderstuderende i klinisk undervisning OUH” 
 Evt ekstra, som oprettes som følge af Corona-epidemi 

o I begyndelsen af 6. semester 
 ”Brandskolen” 
 ”Undgå Stikskade” 
 ”Sikre fødsler CTG” 
 Evt ekstra, som oprettes som følge af Corona-epidemi 

o FØR start på 6. semester 
 ”Medicinhåndtering for jordemoderstuderende i klinisk undervisning OUH” 

• STAN-kursus og certificering tilbydes eventuelt 
• Vagtværelse tilbydes ikke – dvs. overnatning ikke mulig 
• Fodtøj betales af den studerende 
• Vaccine mod hepatitis tilbydes gratis 
• Omklædning skal foregå i garderobe for studerende 
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