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Referat Uddannelsesudvalgsmøde Jor-
demoderuddannelsen d. 21.03.2018 
 

 
Til stede: Anne-Marie Jensen (formand), Ellen Nøhr (SDU), Anette Frederiksen (lederne), Vita Nielsen 

(gym.udd.), Vivi Lautrup og Susanne Rasmussen (uddannelsesansvarlige jdm.), Annika Kanstrup (privat 

praksis), Pia Feldborg og Anne-Lisbeth Nyvang (med.arb.), Frederikke Engelbrecht Hansen og Laura Kal-

lesøe Bergholdt (studerende)                                                                                                            

 

Referent: Karin Nedergaard/Anne-Lisbeth Nyvang 

 
Dagsorden 
 
  
1. Endelig godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden godkendes. Der er et punkt til eventuelt: Orientering om nyvalg til 
Uddannelsesudvalget 
 
 2. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets 
medlemmer: 
 Anne-Marie byder velkommen. Der er en præsentationsrunde. 
Herefter meddelelser: 
 Anne-Marie: Esbjerg er udfordret ift. at kunne rekruttere nye 
jordemødre. Der er ikke faste stillinger, men en del vikariater som er vanskeligt at 
få besat. 

Anette: OUH kører med en overdækning ift. normering, dvs. flere faste stillinger 

end svarende til normeringen. Der er en øvre grænse for denne overdækning. 

Afhænger også af sammensætning af jordemodergruppen. Opnormering med 4 

jordemoderstillinger ifm. udvidelse af KJO.     

Vivi: Der er meget fin søgning til opslåede stillinger i Aabenraa i modsætning til 

tidligere. 

Anne-Marie: Der nævnes eksempel med 4 jdm. (relativt nyuddannede) der siger 

op, f.eks. efter barsel, fordi de ikke kan være i det, de oplever det hårdt at være 

på en fødegang, ansvar mm. Svært at vurdere om det er en tendens. Grundet 

besparelser vil alle 4 stillinger formentlig ikke blive genbesat. 

Ellen: Kandidatuddannelsen har nu uddannet 23-26 kandidater. Stort set alle har 

arbejde relateret til jdm.faget. Stor tilfredshed med uddannelsen, tilfredse stude-

rende. Gennemsnitligt 10 ansøgere pr årgang, det ville være ønskeligt med lidt 

flere ansøgere. 

Vita: Gymnasiereform, startede i 2017. Det kører planmæssigt. Vi skal jo samar-

bejde om HF, på 3 semester. De kommer ud på besøg på UC´et, i forløb efter 

hvilke fagpakker de har valgt. De er generelt yngre end tidligere, og er også lidt 

dårligere funderet rent fagligt. 

 

Klinikken: overgang fra tidligere til ny studieordning nu ved at være på plads, og 

fokus kan nu rettes fuldt ud mod den nye semesteruddannelse. 

Susanne: Mulig konflikt med strejke i Kolding fylder, også hvordan det vil påvirke 
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de studerende. Foreløbig udmelding er: at de kan følge jordemødre, der arbejder 

i nødberedskabet.  De uddannelsesansvarlige er ikke udtaget til strejke, 

På fødestederne i Holbæk og OUH: her er de uddannelsesansvarlige jordemød-

re lockoutede. Det forlyder, at de studerende kommer med jordemødrene i nød-

beredskabet. 

 

Studerende: nogle nyuddannede oplever det hårdt f.eks. at have studerende 

med, efter kort i tid i klinikken som nyuddannet. 

Det drøftes, hvad der er på spil. Nogle studerende / nyuddannede har høje for-

ventninger til sig selv. Det viser sig gennem hele uddannelsen, hvor nogle stude-

rende er meget fokuserede på karakterer og stiller meget høje krav til sig selv. 

 

Pia: Kvote 2 - sidste år 324 ansøgere, i år 391 ansøgere- så en pæn stigning 

(generelt et fald i ansøgere på UC Syd):  sidste år var der 110 1. prioriteter, i år 

135 1. prioriteter. 

 

ALN: I forhold til konflikt, så orienteres holdene om hvad vi ved og ikke ved om 

konflikten. 

 
  a. Orientering om en studenterinitieret lands-
dækkende undersøgelse af forhold under uddannelsen specielt med fokus på 
travlhed i klinikken og deraf afledte problematikker.  
 
 
 i. Studielederens oplevelse og vurdering heraf  
 ii. Chefjordemoders oplevelse og vurdering heraf  
 iii. Studerendes oplevelse og vurdering heraf  
 
Karin:  Tekniske problemer med spørgeskema for studerende på jordemoderud-
dannelsen i Esbjerg, så derfor ikke så valid en tilbagemelding herfra.  
Der er arbejdet med undersøgelsen på uddannelsen og på vores teori-klinik-
møde i sidste uge. Der er nogle realiteter som vi ikke umiddelbart kan ændre på. 
Det er en travl periode med stigende fødselstal om end at vores landsdel ikke er 
hårdest ramt. De studerende skal dog under ingen omstændigheder lades alene 
med opgaver, de ikke kan/må varetage alene.  
Der er nogle organisatoriske omstændigheder som kan spille ind: erfarne jorde-
mødre trækkes væk fra fødegangen til løsning af andre og måske mere kom-
plekse opgaver – hvilket betyder at mange nyuddannede jordemødre passer 
fødegangene. Der er mange Kendt jordemoder ordninger som giver udfordringer 
i forhold til at have studerende med.  
Så belastningen på de færre, der kan have studerende med, stiger.  
 
Vores helt nye studerende har lige været i observationspraktik og er kommet 
tilbage med meget blandede oplevelser. Det må tages som udtryk for en presset 
faggruppe. Der bliver taget kontakt til de steder, hvor det har været problematisk.   
 
Studerende i forhold til om teoridelen også er presset: det opleves forskelligt og 
vil også være afhængigt af, om de skal pendle langt. 
For studerende i Esbjerg er det især pendlerproblematikken som fylder - ud over 
problematikken med at blive ladt alene på en fødestue, som er fælles problem for 
de tre uddannelser. 
Ellen Nøhr: det er bekymrende, der er svar som viser, at spørgsmål om at forla-
de uddannelsen begrundes med bekymring om fremtidige arbejdsforhold. 
Annette Fredriksen: var det en overvejelse at tage det op i Hovedbestyrelsen, 
Jordemoderforeningen, rette fokus på problematikken, hvor der jo er repræsen-
tanter fra hele landet? 
Karin: det påvirker studerende, når de f.eks. i observationspraktikken på 1. se-
mester hører jdm. sætte spørgsmålstegn ved deres valg af fag. Det skal der 
tages hånd om lokalt. 
Vivi: det skal italesættelse at det er legalt for den studerende at sige fra ift. at 
være alene på stuen. Det kan ske f.eks. ved forventningssamtaler, p-møder, så 
det er kendt for alle jdm. mfl. 
 
   
 
 3. Status på studieordningen – herunder uddannelsens indhold, 
profil, kvalitet og relevans  

  a. Status for implementering   

  b. Orientering om de studerendes evaluering af 
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de nye semestre  
  
 Karin orienterer om den nye studieordning: Vi ruller nu 7. seme-
ster ud for første gang.  
 Der kommer nogle tilføjelser til studieordningen på baggrund af 
henvendelse fra Styrelsen for patientsikkerhed omkring dokumentation af EU-
direktivet m.m. De ønsker det mere udfoldet end tilfældet er nu. Det kommer i 
løbet af foråret/sommeren.  
 1. semester: Vi kører med 3 hovedemner (graviditet, fødsel og 
barsel) som hver sluttes af med en skriftlig opgave. En af dem danner basis for 
mundtlig eksamination samt en MCQ i farmakologi, lovgivning og anatomi og 
fysiologi.  
 Det var et fokuspunkt at få højnet deres skriftlighed og det giver 
opgaven mulighed for.  
 Ud over al basisviden er der er fokus på organiseringen af SV, 
samarbejdspartnere, vores historiske baggrund osv. med henblik på at vide, 
hvem vi selv er i en tværprofessionel verden.  
 En dag med tværprofessionelt element TPE for alle uddannelser 
i huset.  
 2. semester: ECTS fra 1. semester spejles i 2. semester, hvor 
der nu er fokus på det kliniske arbejde omkring den ukomplicerede graviditet, 
fødsel og barsel. Der opstår efterhånden samarbejde på sygehusene omkring 
TPE i klinikken.  
 Afsluttes med en klinisk prøve med udgangspunkt i en video fra 
deres konsultationsvirksomhed.  
 3. semester: Der er fokus på den komplicerede graviditet, fød-
sel og barsel. Det er knapt så presset som under modulopbygningen, og det er 
de studerende meget glade for. De er dog frustrerede over, at der er så lidt tid til 
hvert af emnerne i obstetrik. Der er rigtig meget de skal indover. Flere samar-
bejdspartnere introduceres. En del eksterne undervisere.  
 TPE sammen med de øvrige uddannelser i to dage. Bestået 
MCQ test som prøveforudsætning (neo, farma, gyn og genetik) Semesteret af-
sluttes med en 5 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler. Eksternt bedømt.  
 4. semester: afspejler igen alt det komplicerede fra 3. semester.  
 Her er tillige en valgfri del på 10 ECTS lagt ned over semesteret. 
De skal vælge et fokus – et par briller – som de reflekterer over i alle forløb – 
hvor det giver mening, naturligvis. Det kan være:  
 (Kommunikation – vejledning og rådgivning 
 Tværprofessionelt samarbejde 
 Familiedannelse 
 Hygiejne 
 Ulighed i sundhed 
 Patientsikkerhed 
 Sundhedsfremme og forebyggelse 
 Farmakologi 
 Partneren 
 Fosteret/barnet 
 Sorg- og krisehåndtering 
 Kvalitetsudvikling – forskning, innovation 
 Patientforløb 
 Seksuel sundhed  
 Det nåede vi ikke at tale om men jeg tager det med her) 
 Delprøve 1: Individuel mundtlig prøve med afsæt i en godkendt 
refleksionsopgave udarbejdet af den studerende med fokus på det valgfrie ele-
ment. 
 Delprøve 2: Individuel, mundtlig klinisk prøve, hvor den stude-
rende skal demonstrere 3-4 kliniske færdigheder i henhold til semestrets mål for 
læringsudbytte. Nødhjælp til nyfødte børn indgår som en obligatorisk del af prø-
ven. 
  
 5. semester: Der er fokus på det tværprofessionelle med 6 
ECTS. 
 Der er planlagt et forløb med SUND – dvs. sygeplejersker, bio-
analytikere, socialrådgivere, jordemoderstuderende i to uger. Derudover skal de 
deltage i TPE for alle i uge 14 – hvilket i år er 4 dage pga. påsken.  
 Ellers er semesteret præget af det komplekse – vi er gået et 
niveau op. Det skulle gerne være her hvor ting falder på plads. Hvor de store 
linjer mødes. (foetus mors, sårbare gravide, familieambulatorium, fertilitetsbe-
handling, arbejdsmedicin, hjemmefødsler, diabetes osv.) 
 Der undervises i projektskrivning og semesteret afsluttes med et 
projekt i lighed med et bachelorprojekt – dog i en light udgave. Det tværprofessi-
onelle skal indgå) Bedømmes kun skriftligt – og intern censur.  
  
 6. semester: afspejler det komplekse fra 5. semester, Selv-
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stændighedsopøvelse er i fokus. Tværprofessionelle ECTS 4.  
 Ekstern bedømt individuel klinisk prøve uden forberedelsestid på 
baggrund af en til dagen udtrukket case med fokus på akut handlekompetence 
inden for jordemoderens virksomhedsområde. Tværprofessionelle elementer 
indgår i prøven. 
  
 7. semester: der er en valgfri periode på 10 ECTS – henholds-
vis 5 kliniske og 5 teoretiske ECTS. De studerende kan vælge at fokusere på 
egne mål som dog skal afspejles i mål for læringsudbytter for 7. semester. De 
kan fortsat rejse ud og de kan vælge at blive i DK og fokusere på mere reel kli-
nisk praksis – der er dog en presset virkelig og det er svært at få dem placeret. 
Det er et fælles ansvar at få det løst.  
 Bachelorprojektet: forsat 20 ECTS men som noget nyt er 5 
ECTS kliniske. Det ud fra et ønske om mere konkret at få kliniske problemstillin-
ger knyttet til projekterne – dels gennem projektmatch og dels gennem konkrete 
kontakter og anvendelser af klinikstedernes databaser. Der kommet ikke over en 
nat men er et udviklingspunkt. Der er en forventning om afrapportering til klinik-
ken efterfølgende.  
 
 De studerendes evaluering:  
 Samlet set er den nye uddannelse blevet godt modtaget af de 
studerende. Der er fine evalueringer og selvfølgelig også kritikpunkter som vi 
altid forholder os til og retter ind efter, hvis det giver mening.  
  
 Relevans og kvalitet.  
 Vores nyuddannede jordemødre kommer stort set i job lige efter 
endt uddannelse. Af det sidste hold fik 10 job på Sjælland/København.  
 Vi er opmærksomme på at følge udviklingen i DK og føler også 
at vi har en studieordning som er så tilpas fleksibel at vi kan tilrette indholdet i 
takt med udviklingen.  
 Om vi lykkes med kvalitet – det synes vi jo selv – men ret beset 
er det jo jer der skal være med til at bedømme det.  
  
 Vivi + Anne-Lisbeth: længere stræk hen imod afsluttende prøve 
på semesteret, vurderes positivt både i teori og klinikdelen. 
 Ellen Nøhr: der er et stærkt behov for at synliggøre, hvad der 
sker på jdm.uddannelsen i Esbjerg. Det vil være en god ide med en formidling af 
Bachelorprojekter i lighed med formen på Metropol. 
 
Karin: Vi hører, at uddannelsen har et godt ry ude i landet, at vi uddanner dygtige 
jordemødre.  
 

4. Status på den regionale og nationale uddannelsesdækning – herunder efter- 

og videreuddannelse  

 a. ”En god og sikker start på livet” udgivet af Sundheds- og æl-

dreministeriet  

 

Karin: Uddannelsesdækning: ledernetværket for de 3 jordemoderuddannelser 

drøfter behovet for øget dimensionering. Særligt stort behov er der i Region H, 

der mangler rigtig mange jordemødre pt. Men også Region Sjælland har rekrutte-

ringsproblemer. Holbæk og Roskilde er forespurgt, om de kan øge antallet af 

studerende i klinikken, hvilket de har sagt nej til. 

Annette F: nye anbefalinger er på vej, intet tyder på mindre opgaver til jdm frem-

over, så der er et fremtidig øget behov for jdm.  

Karin: vi følger udviklingen nøje. UC SYD er klar til at øge, når behovet er der og 

der er klinikpladser til de ekstra studerende.  

 

 

Efter- og videreuddannelse: 

Det er svært at tiltrække nok kunder til oprettelse af EVU-kurser mm, besparelser 

på sygehusene mm. 

 

Anette F: det kunne være en ide evt. undersøge om der kunne være et marked 

for at tilbyde ”brush-up” kurser for uddannede jordemødre ift. faglig opkvalifice-

ring. 
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5. Evt.  
Orientering om nyvalg til Uddannelsesudvalget. Der udsendes breve til de ud-
pegningsberettigede organisationer inden længe. De udpeger derefter, hvem de 
gerne vil have ind i UU (i perioden marts-juni). Institutchef og studieleder sam-
mensætter herefter UU og indstiller valget til rektor, som indstiller de udpegede til 
den nye bestyrelse. Bestyrelsen nedsætter herefter UU.  
Der forventes at være et møde i september, men datoen er ikke kendt på nuvæ-
rende tidspunkt.  
Datoen er nu udmeldt til at være d. 25. september med fælles temamøde fra 
9.00 til 12.30 med efterfølgende møde på jordemoderuddannelsen.  
 

 


