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Dato 25/9 2018  Reference ljen/lfma 

Referat af møde i uddannelsesudvalget ved  
jordemoderuddannelsen den 25. september 2018 

 
Deltagere:  Anne-Marie Jensen (AJ), Ellen Aagaard Nøhr (EN), Tanja Bakkegaard Pedersen (TP), Ka-

ren Margrethe Petersen (KP), Lisbeth Weller Laursen (LL), Luise Kjær Rasmussen (LR), 

Vita Nielsen (VN), Lene Kjærgård-Jensen (LJEN, studieleder), Linda Fritze Madsen 

(LFMA, referent)  

 

Afbud:  Anette Lund Frederiksen, Anja Østergaard Ibsen, Anne-Louise Karstoft Klein, Frederikke 

Engelbrecht, Helle Schwartz, Karin Nedergaard  

 

1. Velkommen 

a. Studielederen byder velkommen og udvalget foretager en præsentationsrunde 

   

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Udvalget godkender mødets dagsorden 

 

3. Konstituering af uddannelsesudvalget 

a. Valg af formand samt drøftelse og beslutning af forretningsorden for udvalget 

i. LJEN oplyser om uddannelsesudvalgets formål, og hvad udvalget skal rådgive 

om.  

ii. Udvalget drøfter, om forretningsordenen skal ændres i forhold til indkaldelse af 

suppleanter. Udvalget bliver enige om, at alle fremadrettet skal udpege en sup-

pleant, som ved medlemmets forfald deltager i møderne med medlemmets for-

pligtelser og rettigheder. Medlemmet indkalder selv sin suppleant og giver stu-

dielederen besked. 

Punktet tilføjes forretningsordenen. 

iii. Der skal vælges en ny formand for en 4-årig periode blandt panelets eksterne 

medlemmer. Hidtil har AJ fungeret som formand. Udvalget beslutter, at AJ fort-

sætter som formand.  

 

4. Opfølgning på seneste møde  

a. Bilag 2: Referat af seneste møde afholdt d. 28. september 2017 

i. Arbejdsgangen i forbindelse med studerende med fravær i teoriperioderne gen-

nemgås. Der er et fastlagt regelsæt i forhold til studerende med fravær på 10, 

15 og 20 %, og indsatsen virker, idet fraværet er faldet, og der er kommet en 

bedre dynamik på holdene.   

Reglen om 100 % tilstedeværelsesmødepligt i klinikken er lempet, så studeren-

des behov for erstatningsvagter vurderes ved fravær op til 10 %. LR og KP oply-

ser, at det håndhæves forskelligt på fødestederne, hvorfor yderligere drøftelser 

ønskes. 

ii. Efter ønske fra patientsikkerhedsstyrelsen er det nu både i studieordningen og i 

samarbejdsaftalerne tydeligt beskrevet, hvordan de studerende via erfaringsske-

maer arbejder med og dokumenterer opfyldelsen af EU-direktivet. 

 

5. Meddelelser fra studielederen og udvalgets medlemmer 

a. Meddelelser fra studielederen 

i. Status på uddannelsen:  

Uddannelsen har gennemgået en turbulent periode i forbindelse med den tidli-

gere studieleders sygdom og død. KNED har fungeret som konstitueret studiele-

der i perioden, og LJEN er ny studieleder fra 1. august. 

https://www.bing.com/search?q=konstituering+udvalg&src=IE-SearchBox&FORM=IESR3A
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ii. Besparelse:  

De 7 SUND-uddannelser er i gang med en besparelsesrunde, forårsaget af en 

ny model for tildeling af midler til uddannelserne. På SUND skal der spares / af-

skediges medarbejdere svarende til 12 årsværk. På jordemoderuddannelsen 

bliver status pr. feb. 2019 en reduktion på 2,2 stillinger.  

iii. Omstrukturering: 

Uddannelsen arbejder på at finde måder, hvorpå man via omstrukturering og 

effektivisering kan imødegå udfordringen med færre undervisere, så det påvirker 

kvaliteten af undervisningen mindst muligt. F.eks. skæres der på mødeaktivite-

ter, ligesom der kigges på undervisernes tidsforbrug i forhold til prøver, forbere-

delse, vejledning og øvrige opgaver. I forhold til organiseringen af lektionerne 

arbejdes der på en model med 3 undervisnings-dage, en studiedag samt en 

gruppeopgavedag pr. uge. Gruppeopgavedagen er tænkt som en mulighed for 

at arbejde med opgaver enten som forberedelse til kommende undervisning el-

ler som mulig fordybelse efter forudgående undervisning. Målet er mere aktivt 

arbejdende studerende samt gevinst i forhold til større social støtte og samar-

bejde i studiegrupperne. Udvalget drøfter de studerendes behov for og mulighed 

for feedback på gruppeopgaverne, hvilket fremføres som en forudsætning for 

kvalitet i arbejdet med gruppeopgaver. 

iv. Turnusakkreditering: Uddannelsen er i gang med en turnusakkreditering i for-

hold til kvalitetssikringsarbejdet. I december får uddannelsen besøg af et ek-

spertpanel bestående af en studieleder fra en anden jordemoderuddannelse, en 

chefjordemoder, et medlem af censorkorpset, en medarbejder fra en anden 

SUND-uddannelse samt en studerende. 

v. Nye samarbejdsaftaler med kliniske uddannelsessteder er under udarbejdelse, 

og forventes afsluttet, så de kan underskrives ved teori-/klinikmødet i november. 

b. Orientering fra UU-medlemmerne  

i. Intet at berette 

 

6. Strategisk Rammekontrakt ved UC SYD (jf. Bilag 3: Strategisk rammekontrakt) 

a. UC SYD oplever generelt et fald i ansøgerfeltet grundet de små ungdomsårgange. Dette 

er jordemoderuddannelsen ikke berørt af. I 2017 modtog uddannelsen 429 ansøgninger, 

og her i 2018 var der 478 ansøgere.  

b. Studielederen beder VN, som er repræsentant fra de gymnasiale uddannelser, fortælle 

om den nye reform. Det nye HF er målrettet de mellemlange videregående uddannelser, 

og de studerende kan gå direkte fra 9. klasse og ind på HF. Dvs. at dimittender fra HF 

potentielt kan være yngre, når de søger om optagelse på UC SYD.  

 

7. Forhold omkring uddannelsen og professionen  

a. Status på studieordning  

i. Alle hold er overgået til semesterordningen. 6. og 7. semester er overgangshold.  

ii. Der er generelt set gode studenterevalueringer – og der arbejdes løbende på at 

tilrette og tilpasse ud fra evalueringerne. 

iii. Følgegruppen for implementering af studieordningen har fokus på: 

1. Forskning og vidensmiljøerne på uddannelserne 

2. Simulationstræning  

3. Vidensdeling på tværs af de 3 uddannelser  

4. Ansøgning om dispensation for karaktergivning ved kliniske prøver 

5. Teknologi i sundhedsuddannelserne 

b. Kvalitet og relevans for samfundet 

i. Studielederen lægger op til en drøftelse af om dimittenderne kan det, der efter-

spørges. Udvalget kommer frem til, at dimittenderne videns- og færdigheds-

mæssigt er godt dækket ind, men at den forøgede kompleksitet og travlhed på 

fødestederne betyder, at dimittenderne har brug for mere introduktion, støtte og 

coaching i introduktionsfasen. 

c. Uddannelsesdækning, udvikling af nye og eksisterende uddannelser 

https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/UC%20SYD%20Strategisk%20rammekontrakt%202018-2021_0.pdf
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i. Der er optaget 32 studerende på både sommer- og vinterhold på jordemoderud-

dannelsen. Jordemoderuddannelsen i København har optaget 30 ekstra stude-

rende mhp. at imødegå den markante jordemodermangel på Sjælland. 

d. Undervisnings- og prøveformer 

i. Nyt tiltag omkring studiegruppedage er beskrevet i punkt 5a. 

Udvalget drøfter udfordringer og muligheder i forhold til afholdelse af klinikforløb 

i forbindelse med valgfriperiode på 7. semester. Udvalget finder det fortsat vær-

difuldt, at de studerende har mulighed for at afholde valgfriperiode i udlandet, og 

det foreslås, at emnet drøftes på det kommende teori/klinikmøde i forhold til mu-

lighederne på de hjemlige kliniksteder. 

e. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 

i. EN meddeler, at 4. hold på kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab er i 

gang, og at uddannelsen fungerer godt. Dimittenderne bliver færdige med tårn-

høje karakterer, og de er gode ambassadører for og i jordemoderfaget.  

ii. Der er etableret et alumnenetværk på UC SYD. Udfordringen er, at det er svært 

at trække alumnerne til møderne. 

 

8. Eventuelt 

a. Det næste møde i uddannelsesudvalget vil blive afholdt d. 25. marts 2019 kl. 12.00 – 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


