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Uddannelses titel
Professionsbachelor i jordemoderkundskab

Formål
Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab er at kvalificere den studerende til
efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt inden for jordemoderens virksomhedsområde, herunder
indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde, ledelse og administrativt arbejde og deltage i forsknings- og
udviklingsarbejde. Den uddannede kvalificeres til at kunne levere sundhedsydelser i forbindelse med
familieplanlægning, familiedannelse og seksuel og reproduktiv sundhed samt til at kunne yde omsorg gennem
sundhedsfremme, forebyggelse, risikoopsporing, diagnosticering, pleje og behandling,
centreret om den enkelte borger samt at kunne fremme og understøtte evidensbaseret praksis samt tiltag, der
styrker folkesundheden. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings og
udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Jordemoderens virksomheds- og kompetenceområde:
Den nyuddannede jordemoder skal kunne fungere fuldt og helt i såvel det selvstændige virksomhedsområde
som i den del af virksomhedsområdet, hvor jordemoderen arbejder tæt sammen med lægen. Dette er
nødvendigt, fordi jordemoderen skal kunne fungere i følgende sammenhænge:
 ved hjemmefødsel
 i jordemodercentre, der betjener kirurgiske fødesteder
 ved fødeklinik tilknyttet obstetrisk specialafdeling og i geografisk nærhed af samme
 ved fødeklinik tilknyttet obstetrisk specialafdeling, men ikke i geografisk nærhed af samme
 ved obstetrisk specialafdeling
 obstetrisk specialafdeling med lands-landsdelsfunktion
Jordemoderens virksomhedsområde kan opdeles i følgende hovedområder:
 prækonception, graviditet og familiedannelse
 fødslen
 barselperioden, det nyfødte barn og familien
se endvidere kompetenceområde beskrevet:
http://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Fag___Forskning/Kompetenceprofil_for_den_nyuddannede_jorde
moder__lim___2_.pdf
Struktur: (Varighed og opbygning)
Uddannelsen er normeret til 3½ år og tilrettelagt over 7 sammenhængende semestre. Et semester har et omfang
på 30 ECTS-point (herefter ECTS) og afsluttes med prøve.
Uddannelsens samlede omfang er 210 ECTS-point (herefter ECTS) hvoraf de 105 opnås i klinisk praksis.
Studerende på jordemoderuddannelsen i HEV kommer fra University College Nordjylland (UCN) i Aalborg.
2. semester studerende er tilknyttet Gyn.-obstetrisk afdeling i Holstebro, mens 4. og 6. semester studerende er
tilknyttet Gyn.-obstetrisk afdeling i Herning. 2., 4., og 6. semester er fulde kliniske semestre med opstart i uge
35, og HEV modtager 5 studerende på hvert hold.
I alle praktikkerne er der tværfaglige læringsmål, og på 4. og 6. semester indhentes nogle af disse på det
tværfaglige obstetriske studieafsnit i samarbejdet med sygeplejestuderende og medicinstuderende.

Hospitalsenheden Vest
Gyn.obstetrisk afdeling

Klinisk undervisning, jordemoderuddannelsen

Semester

Tema

Teoretisk
undervisning

1. sem.

Grundlæggende viden
relateret til ukompliceret
familiedannelse, graviditet,
fødsel og barsel og
jordemoderens
sundhedsprofessionelle rolle
Jordemoderfaglig omsorg i
relation til ukompliceret
familiedannelse, graviditet,
fødsel, barsel - raske nyfødte –
opøvelse af kliniske
kompetencer
Jordemoderfaglig omsorg i
relation til familiedannelse,
ukompliceret og kompliceret
graviditet, fødsel, barsel og
raske og syge nyfødte –
opøvelse af kliniske
kompetencer
Jordemoderfaglig omsorg i
relation til familiedannelse,
ukompliceret og kompliceret
graviditet, fødsel, barsel og
raske og syge nyfødte –
opøvelse af kliniske
kompetencer
Kompleksitet i graviditet,
fødsel, barsel og
familiedannelse
Jordemoderfaglig omsorg i
relation til kompleksitet i
graviditet, fødsel, barsel og
familiedannelse – udvikling af
selvstændighed i kliniske
færdigheder og refleksiv
praksis
Profession, kundskab og
metode

30 ECTS

2. sem.

3. sem.

4. sem.

5. sem.
6. sem.

7. sem.

Praktik
(klinisk
uddannelse)

30 ECTS

30 ECTS

Tvær
professionelle
uddannelseselementer
1 ECTS

30 ECTS

5 ECTS

3,5 ECTS

2 ECTS
30 ECTS

5 ECTS

2 ECTS

3,5 ECTS

30 ECTS

Valgfrie
uddannelseselementer

5 ECTS

5 ECTS

3 ECTS

5 ECTS
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