
OUH/ Svendborg Fødeafsnit og Svendborg Jordemoderkonsultation. 
 
 
Beskrivelse af det kliniske 
uddannelsessted: 
 
Svendborg Sygehus har årligt ca. 850 fødsler (efter fulde 37 
graviditetsuger) incl. hjemmefødsler. 
Vandfødsler såvel som STAN monitorering, akupunktur såvel 
som epiduralblokader anvendes efter kvindernes ønsker og 
behov.  
 
1. september 2018 starter to Kendt Jordemoderordninger (KJO). 
Den ene KJO skal varetage svangreomsorgen for familier, der ønsker hjemmefødsel og niveau 
1 gravide og fødende. Til denne KJO vil der være studerende tilknyttet til konsultationsdelen. 
Den anden KJO varetager omsorgen for niveau 3 gravide og fødende. 
 
Jordemødrene arbejder i faste vagter og tilkaldevagter, jordemødrene i KJO har døgnvagter. 
De studerende følger primært vagterne for de jordemødre de er tilknyttede. Der vil hyppigt 
blive planlagt med rådighedsvagter efter faste vagter. 
 
Alle førstegangsforældre tilbydes tværfaglig fødselsforberedelse og alle kommende forældre 
tilbydes temadage i grupper. 
Jordemødre arbejder i familieteam og varetager scanningsfunktion i forbindelse med kontrol i 
uge 41+3 og ved tvivl om fosterets stilling. 
 
Gravide kvinder med diabetes, rhesus immunisering, gemelli, BMI>35 og 
forventet for tidlig fødsel henvises til Odense Universitets Hospital (OUH). 
 
I region Syddanmark udskrives alle med normal graviditet og fødsel ambulant.  
 
Alle familier kontaktes af jordemoder dagen efter fødslen for opfølgning med henblik på trivsel. 
Der aflægges hos alle førstegangsfødende barselsbesøg i hjemmet, hos flergangsfødende efter 
behov. 
 
Ved behov for indlæggelse på barselafdelingen er der tilbud til mødre og fædre om ophold 
sammen med deres nyfødte. Afdelingen er WHO godkendt. 
 
Et jordemoderteam afholder efterfødselssamtaler med alle i kombination med hørescreening 
og hælblodprøve fra nyfødte samt opfølgning på familiens trivsel. 
 
Vi har et tæt samarbejde med fødselslæger, narkose- operations- og 
barselpersonale. Akutte situationer trænes tværfagligt med relevante faggrupper. Der er fokus 
på at alle opnår gode fødselsoplevelser på Svendborg Sygehus. 
 
Introduktion til den kliniske 
undervisningsperiode: 
 
Jordemoderstuderende tildeles en eller to vejledere med henblik på at tilgodese kontinuitet. 
Teamet af vejledere mødes med de studerende omkring forventninger, forudsætninger, 
statussamtaler og udvalgte emner. En del af barsel- og svangre ETCS er integreret i 
fødegangsforløb med henblik på en oplevelse af sammenhæng og kontinuitet. 
Vi samarbejder med OUH med henblik på sammenhæng i uddannelsen.  
 
 



 
Hvad kan institutionen 
tilbyde som klinisk 
uddannelsessted: 
 
12 jordemødre har klinisk vejlederuddannelse, og alle jordemødre lærer fra sig.  
Der er på sygehusets afdelinger blandt alle personalegrupper stor interesse for og engagement 
i uddannelse af jordemoderstuderende. 
Det viser sig bl.a. i den daglige tværfaglige kontakt, der foregår i en saglig og 
imødekommende atmosfære. 
De studerende deltager i relevante møder, undervisning og debat. Vi værdsætter fleksibilitet 
og fantasi, åbenhed og humor i faglige diskussioner.  
 
Praktiske oplysninger for de 
studerende: 
 
Der udvises fleksibilitet ved ønsker til studerendes vagtskema. 
Rådighedsvagt sker altid i forbindelse med fast vagt. 
Der er mulighed for overnatning og ophold i forbindelse med vagter. 
Der er adgang til Jordemodercenteret udenfor dagtiden. Studerende har adgang til husets PCèr 
med netforbindelse. 
Rent fodtøj, ur med sekundviser og beskyttende briller medbringes, beklædning findes her. 
 
Antal kliniske 
uddannelsespladser på Fyn: 
 
Fyn tilbyder klinisk uddannelse til 9 nye studerende to gange årligt. 
Alle 9 studerende er på Svendborg Sygehus på 2. semester, dog ligger der to uger på 
fødegangen på OUH og 6 vagter på barselafdelingen OUH. 
Alle 9 studerende er på OUH på 4. og 6. semester. 
 
Udekonsultationer: 
adresser og tlf.nr.: Bemærk meget begrænsede telefontider: 
 
Fåborg Jordemoderkonsultation: Odensevej 84 (Faaborg Rygcenter), 5600 Fåborg 
 Tlf:4052 6700 
Nr. Lyndelse: Carl Nielsensvej 1, 5792 Årslev 6590 1019 
Ringe Jordemoderkonsultation: Bygmestervej 20 (Kiropraktorhuset Midtfyn), 5750 Ringe Tlf: 
2942 8147    
Nyborg Jordemoderkonsultation: Provst Hjortsvej 9D 1. sal. 5800 Nyborg Tlf: 5142 1209 
Rudkøbing: Havnegade 118, 5900 Rudkøbing Tlf: 4021 8411 
Svendborg: Valdemarsgade 49, 5700 Svendborg Tlf: : 6320 2772 
 
 
Uddannelsesansvarlig jordemoder mail: kirsten.oestergaard@rsyd.dk 
Uddannelsesansvarlig jordemoder mail: lone.sommer@rsyd.dk 
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