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Beskrivelse af det kliniske 
uddannelsessted 

Kolding Sygehus varetager ca. 3300 fødsler årligt på 8 fødestuer. 
Ligeledes varetages graviditetsundersøgelser af de gravide der har valgt 
at føde i Kolding. I jordemoderkonsultationen varetages almindelige 
graviditetsundersøgelser, ”tvillingekonsultation”, BMI-konsultation, 
sårbarkonsultation og familieambulatorium.  
Der er diabetesambulatorium på sygehuset. 
Der er fødselsforberedelse i forskellige kategorier som er et gratis tilbud 
til de gravide og deres partnere. 
Der ydes akupunkturbehandling til udvalgte graviditetsgener. 
Der er tilknyttet barselsklinik for både komplicerede og ukomplicerede 
forløb. Der er ligeledes indført hjemmebesøg ved jordemoder nogle af 
ugens dage. 
Optageområdet går fra Vejle i nord til Christiansfeld i syd, Billund og 
Give i nord, fra Brørup/Vejen i vest til Fredericia i øst, samt enkelte 
fødende kommer fra Vestfyn. 

• Sygehuset er beliggende 15 minutters gang fra banegården, og 
ligger tæt ved motorvejsafkørsler 

• Der er jordemoderkonsultation i Fredericia, Vejle, Kolding, Give, 
Middelfart, Jelling og Brørup 

• I primærsektoren og på Kolding Sygehus er anbefalingerne for 
svangreomsorg i vid udstrækning implementeret 

• Der er etableret to Kendt Jordemoder Ordninger (KJO). Én der 
varetager hjemmefødsler, fødselsaftaler og ukomplicerede 
fødsler, samt én der er organiseret i forbindelse med 
jordemoderkonsultationen i Vejle. 

• Den daglige drift ledes af koordinerende jordemødre. 
• Der arbejdes tværprofessionelt omkring graviditet, fødsel og 

barsel, på en stor afdeling, hvor udvikling er i højsædet. 
• Der er neonatalafsnit på sygehuset. 
• Svangreafsnittet er jordemoderledet og ligger i tilknytning til 

fødeafdelingen. 
• Der er tæt samarbejde mellem fødeafsnit og barselafsnit 
• Der er jordemødre ansat på barselsafsnittet 
• Der uddannes jordemoderstuderende, sygeplejestuderende, 

ambulanceassistenter, medicinstuderende, yngre læger og 
SOSA-elever på fødeafdelingen på Kolding Sygehus 



Introduktion til den kliniske 
undervisningsperiode 
 

• Vi tilstræber at alle studerende fast er tilknyttet to vejledere i den 
kliniske uddannelse, på hvert semester 

• Vi fremsender velkomstbrev og digital studiehåndbog for den 
kliniske uddannelsesperiode før denne starter  

• Første uge på 2. semester er introduktion til uddannelsesstedet 
og de afsnit deres klinikforløb omhandler samt i jordemoder-
konsultationen 

• De studerende får ID-kort, får udleveret træsko, og der er 
rundvisning på hospitalet  

• På studiedagene øver vi kliniske situationer på fantomer, og vi 
gennemgår relevant klinisk teori, som er relateret til klinikforløbet 

• På 4. semester tilstræber vi de studerende undervises og 
certificeres i STAN teknologien 

Hvad kan institutionen 
tilbyde som klinisk 
uddannelsessted:  
 

• Der afholdes studiedage for de studerende på alle kliniske 
semestre, hvor der undervises i relevante emner 

• De studerende kommer bl.a. ud med sundhedsplejerske og har 
mulighed for at deltage i forskellige studierelevante 
interesseområder 

Praktiske oplysninger for de 
studerende. 
 
 
 
Mødetider                                       

• Der er i begrænset omfang mulighed for bolig i vagtværelse i 
nærheden af sygehuset  

• På www.KoldingKommune.dk (KUA) kan der søges 
ungdomsboliger eller kollegieværelser  

• dagvagt   kl. 07.00-15.15  
• aftenvagt kl. 15.00-23.15  
• nattevagt kl. 23.00-07.15  
• jordemoderkonsultation kl. 8.00 – 16.00 
• D12, N12, 12 timers vagter i weekenden 

 
 
Antal kliniske 
uddannelsespladser: 

6 studiepladser på 2. semester  

6 studiepladser på 4. semester  

6 studiepladser på 6. semester 
 
 
 

 
Udekonsultationer: 
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Jordemoderkonsultation relateret til optageområdet ligger: 

• Kolding Jordemoderkonsultation, Skovbrynet 2, 6000 Kolding 
• Vejle Jordemoderkonsultation, Beridderbakken 4, (indgang E5), 

7100 Vejle  
• Fredericia Jordemoderkonsultation, Fredericia Sygehus, 

Dronningensgade 97, Bygning K, 7000 Fredericia 
• Brørup Jordemoderkonsultation, Brørup Sundhedscenter, 

Fredensvej 3, 6650 Brørup 
• Give Jordemoderkonsultation, Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give 
• Jelling Jordemoderkonsultation, kun flygtninge, ”Dansk Røde 

Kors”, Skinbjerg 1 7300 Jelling 
• Middelfart jordemoderkonsultation, Østre Hougvej 55, 5500 

Middelfart 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


