
Klinisk uddannelsessted for jdmstud.maj.2017 

 

Institutionsnavn: Sydvestjysk Sygehus 

Adresse: Finsensgade 35 

By: 6700 Esbjerg 

Navn(e) på den/de uddannelsesansvarlige: Dorthe Svane og Stine Nordestgaard 

Uddannelsesansvarliges tlf.nr.: 79 18 34 75, 79 18 27 36 

Uddannelsesansvarliges mail: dorthe.svane.hansen@rsyd.dk og 

Stine.Rosendahl.Nordestgaard@rsyd.dk  

Sydvestjysk Sygehus hjemmesideadresse: www.sydvestjysksygehus.dk 

 

Punkter 

 

Beskrivelse 

1. 
Beskrivelse af det kliniske 
uddannelsessted 

Fødeafdelingen på Sydvest Sygehus er en specialafdeling med 1900 

fødsler årligt. Vi varetager stort set alle typer fødsler; dog 

tilstræber vi at overflytte kvinder med truende ekstremt præmatur 

fødsel til Odense (<28.uge).  

60-70 hjemmefødsler årligt varetages af vagtbærende jordemødre i 

en Kendt Jordemoder Ordning, der endvidere dækker en del af de 

gravide i Esbjerg. 

Der er ansat 45 jordemødre, desuden er der på fødeafdelingen 

enkelte social- og sundhedsassistenter. 

 

Sydvestjysk Sygehus udbygges løbende og i et nyere byggeri ligger 

fødeafdelingen, svangreafdelingen, Mor-Barn Centret og de 

tilhørende ambulatorier. Det er på disse afdelinger størstedelen af 

de jordemoderstuderendes kliniske uddannelse foregår.  

 

I tilknytning til fødeafdelingen findes en jordemoderledet 

svangreafdeling og svangreamulatorium samt en barselsklinik, der 

varetages i samarbejde med Mor-Barn Centret.  

Der er planlagt ambulant fødsel for alle fødende med normal fødsel 

og forventet normal barselsperiode. 

Alle andre tilbydes ophold på Mor-Barn Centret, hvor 

neonatalafsnittet også er placeret.  

Sydvestjysk Sygehus har været ”Spædbarnsvenligt Sygehus” siden 

1999 og opretholder løbende den oprindelige WHO akredittering. 

 

 
2.  
Introduktion til den kliniske 
undervisningsperiode 
 

Vi lægger vægt på, at vores studerende skal føle sig som en del af 

afdelingen, og jordemødrene deltager engageret i deres 

uddannelse. 

 

Når vores studerende starter i klinik på 2. Semester, introduceres 

de til sygehuset og de forskellige afdelinger. Derudover er der i 

løbet af den første uge på fødeafdelingen mere specifik 

introduktion.  

På de øvrige afdelinger er der introduktion af varierende længde 

afhængig af, om den studerende har været på afdelingen tidligere.  

 

På studiedagene, der ligger i den kliniske uddannelse, bliver der 

arbejdet med emner, der relaterer sig til klinikken og som det 

forventes, at den studerende er teoretisk introduceret i, f.eks. ”Det 

spædbarnsvenlige Initiativ”, øvelser på fantom og andre praktiske 

emner samt afdelingens vejledninger. Desuden er der løbende 

vejledningssamtaler og arbejde med skriftlige refleksionsark. 

 

 
3.  
Hvad kan institutionen tilbyde 
som klinisk uddannelsessted:  

Vi har et spændende og udviklende studiemiljø, som de studerende 

evaluerer rigtig godt, og vi har lange og gode erfaringer med at 
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 have jordemoderstuderende. Vi oplever, at vores studerende føler 

sig godt rustet til at møde udfordringerne som færdiguddannet 

jordemoder i sundhedsvæsnet. 

 

Undervisningen i klinikken varetages af jordemødre, social- og 

sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, sundhedsplejersker og 

andre relevante faggrupper. 

De kliniske vejledere er fortrolige med at undervise såvel 

jordemoderstuderende som andre faggrupper.  

Undervisningen foregår på følgende afdelinger: Fødeafdelingen, 

svangreafdelingen, Mor-Barn centret, gynækologisk afdeling, 

svangre- og gynækologisk ambulatorium, anæstesiafdelingen samt 

i jordemoderkonsultationen. 

 

På sygehuset har vi et samarbejde med de øvrige faggrupper 

indenfor de mellemlange videregående uddannelser, som bl.a. 

udmønter sig i forskellige fælles temadage. 

Vi oplever, at de studerende bliver taget godt imod og at de falder 

godt til. I deres klinikperioder har de mange fælles oplevelser med 

hinanden, men også med andre studerende og det faste personale.  

 

De studerende har som det øvrige personale adgang til PC i 

afdelingen. På sygehuset er der et stort bibliotek, hvor den 

studerende kan søge viden både i form af bøger og via databaser. 

 

 
4.  
Praktiske oplysninger for de 
studerende. 
 

De studerende arbejder tæt sammen med deres vejledere. De har 

løbende og tæt kontakt med de uddannelsesansvarlige jordemødre, 

der har kontor på fødeafdelingen, gennem blandt andet 

vejledningssamtaler og studiedage. De studerende har alle 

vagttyper; dag-, aften- og nattevagt samt døgnvagter. De 

gennemsnitlige 30 timer pr. uge kan fordele sig indenfor 15- 50 

timer om ugen. 

 

Der udleveres uniform på afdelingen. Man skal selv sørge for 

passende fodtøj. 

 

Praktikken i jordemoderkonsultationen foregår dels i Esbjerg på 

jordemodercentret dels i udekonsultationer. Der er konsultationer i 

Brørup, Grindsted, Ribe, Varde og Ølgod. De studerende sørger selv 

for transport hertil.  

 

I god tid inden studiestart fremsendes et velkomstbrev med 

praktiske oplysninger. Vagtplaner og undervisningsforløb 

fremsendes ca. 4 uger før start. 

 
5.  
Antal kliniske 
uddannelsespladser: 

4 

per 
2. Semester 

4 

per 
4. Semester 

4 

per 
6. Semester 

 

. 


