Velkommen til jordemoderuddannelsen på Aalborg Universitetshospital, Reberbansgade
15, 9000 Aalborg

Chef jordemoder: Sandra Bang-Schnack
Uddannelsesansvarlige jordemødre:
Lisbeth Hegnet Frismodt, tlf.: 97 66 31 15, e-mail: lihf@rn.dk.
Kathrine Sahlholt Eduardsen, tlf.: 97663116, e-mail: k.eduardsen@rn.dk
Adr.: Ladegårdsgade 5, 6 sal, 9000 Aalborg

Kort om organisering
Jordemoderområdet er organiseret som en del af Klinik Anæstesi, børn, kredsløb og Kvinder. Klinikken er en
af de 5 klinikker, der tilsammen udgør Aalborg Universitetshospital (AUH). Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og
kvinder rummer de 5 lægefaglige specialer: Gynækologi og Obstetrik, Pædiatri og Børnesygdomme, Urologi
og Anæstesispecialet til børn og fødsler samt Sexologi. Klinikken er beliggende på AUH, Nord.
Jordemoderområdet ledes af chefjordemoder Sandra Bang-Schack og herunder tre vicechefjordemødre, der
dækker henholdsvis primærsektor, ambulatorium for gravide og ultralyd fødsel og barsel. Personalemæssigt
er der ca. 115 ansatte; social-, og sundhedsassistenter, jordemødre, sygeplejersker og sekretærer.
På fødegangen er der døgndækning af en afdelingsjordemoder/klinisk supervisor, som fungerer som faglig
leder af arbejdet på fødegangen og akutte svangre.

Hvem er vi?
På Aalborg UH er der ansat to uddannelsesansvarlige jordemødre på 37 timer. De uddannelsesansvarlige
jordemødre er Kathrine Eduardsen og Lisbeth Hegnet Frismodt, som har ansvar for tilrettelæggelsen af de
jordemoderstuderendes kliniske perioder på henholdsvis Aalborg UH, Aalborg og Thisted (se evt. særskilt
præsentation af Thisted). Dele af tilrettelæggelsen foregår på tværs af organisationen og derfor i et tæt
samarbejde med de forskellige kliniske afsnit. Kathrine og Lisbeth planlægger forventningssamtale mens
midtvejs-, og slutsamtale planlægges i samarbejde med kontaktjordemoder og studerende og de korte
klinikker. De uddannelsesansvarlige jordemødre deltager i studerendes vejledningssamtaler, dog er der
mulighed for at fravige dette, hvis kontaktjordemoderen har uddannelsen ”klinisk vejleder i sundhedsfaglige
professionsuddannelser”. Da kan kontaktjordemoderen selv afholde forventningssamtalen sammen med den
studerende i de ukomplicerede læringsforløb. Dette vurderes af Kathrine og Lisbeth, da det er dem, som
fastsætter tidspunkt for forventningssamtalen.

I relation til jordemoderambulatoriet og klinisk læring for jordemoderstuderende der, er der i Aalborg planlagt
med, at de jordemoderstuderende på 6. semester skal deltage i en læringskonsultation, som varetages af de

uddannelsesansvarlige jordemødre. Fokus er her dobbeltrettet; et blik på både den jordemoderfaglige praksis
og den studerendes individuelle læringsmål.
Ansatte jordemødre i Aalborg introduceres til kontaktjordemoderfunktionen efter et års anciennitet i
afdelingen. Introduktionen varetages af de uddannelsesansvarlige jordemødre. Afsættet for undervisningen
er kompendiet ”Håndbog for kontaktjordemødre og daglige vejledere”.
Den studerende tildeles i klinikken på fødegangen et vejlederteam, som fungerer som den studerendes
kontaktjordemødre. Den studerende planlægger primært vagter med kontaktjordemødrene i forhold til at
skabe kontinuitet i vejledningen. Kontaktjordemødrene har ansvar for at give skriftlig tilbagemelding på
refleksionsark samt at anvende Praktikportalen. Kontaktjordemoder og uddannelsesansvarlige jordemoder
afholder sammen med den studerende de obligatoriske samtaler.
I de korte klinikperioder på andre afsnit tilrettelægges introduktion og vejledningssamtaler af den kliniske
vejleder i afsnittet. Det drejer sig om: Familiebarsel, Barselsafsnit B11, Neonatal afsnit og Sengeafsnit for
Gynækologi og Graviditet samt Fertilitetsenheden. Kathrine og Lisbeth deltager i samtalerne, og er primære
sparringspartnere i forhold til de jordemoderstuderendes uddannelsesforløb.

Det obstetriske speciale består af:
Jordemoderambulatoriet; Dag Hammerskjøldsgade, 9000 Aalborg samt seks udekonsultationer ledet af
vicechefjordemoder for primærsektoren. Her varetages jordemoderkonsultation samt fødselsforberedelse for
ca. 3600 gravide pr år.
ODA, Obstetrisk Dag Afsnit, varetager ambulante undersøgelser af planlagte og henviste kontroller af
komplicerede gravide, samt ultralydsscanning og obstetriske speciallægeundersøgelser af ca. 3600 gravide pr
år. Afsnittet ledes af visechefjordemoder Luise Gråkjær.
Fødegangen og fødemodtagelsen varetager fødselsbetjening af 3600 fødsler pr år samt en del akutte
henvendelser af gravide. Afsnittet ledes af vicechefjordemoder Line Hundebøl Nielsen.
Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet. Afsnittet ledes af sygepl. Kathrine Eskildsen.
Barselafsnit B11 for komplicerede barselpatienter og børn, samt dagsafsnittet Familiebarsel for ukomplicerede
barselpatienter Afsnittet ledes af visechefjordemoder Birgitte Meier Jensen
Neonatalafsnit. Afsnittet ledes af sygepl. Ghita Rosenbæk.
Fertilitetsenheden. Ledes af sygeplejerske Inge Magrethe Poulsen

Mulighed for bolig:
Der er ingen tilbud om bolig.

Mvh. uddannelsesansvarlig jordemoder Lisbeth Hegnet Frismodt og Kathrine Sahlholt Eduardsen

