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Kort præsentation af fødestedet: Regionshospitalet Gødstrup
Her finder du information om jordemoderuddannelsen ved Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler,
Regionshospitalet Gødstrup (RHG).
RHG kan tilbyde en alsidig praktikplads, hvor du i løbet af uddannelsen får lejlighed for deltagelse i kendt
jordemoderordning (KJO), for at følge jordemoder i konsultation, på fødeafsnit, på svangre-barselsafsnit, i
akut klinik for gravide, i rådgivning for unge og til hjemmebesøg, hjemmefødsel og barselsbesøg i hjemmet.
Nærmere om hvordan din uddannelse tilrettelægges, ser du efter afsnittet om fødestedet.
Som jordemoderstuderende tilbydes du gratis bolig med internetadgang i praktikperioden. Boligen er
møbleret og ligger i Herning, ca. 7 km fra RHG. Du vil ofte få bolig nær/sammen med andre
jordemoderstuderende.

Beskrivelse af Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler:
Ca. 3200 familier fra kommunerne i området: Struer, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande,
Herning og delvist Silkeborg kommer i afsnittet i forbindelse med deres graviditet, fødsel og barsel.

Fødeafsnit
Fødegangen er en akut afdeling.
Der er syv interaktive fødestuer, indrettet med fokus på et trygt og hjemligt fødemiljø
https://www.regioner.dk/media/7328/fremtidens-sengestuer-foedes-i-herning.pdf
I afsnittet samarbejder jordemødre, social og sundhedsassistenter og læger om fødslerne. Fødestedet
varetager alle fødsler bortset fra præterme fødsler før uge 28.

Jordemødrene arbejder dels i ”kendt jordemoder” ordningen (KJO) dels i fast beredskab. Otte KJO teams
bestående af hver tre jordemødre varetager jordemoderkonsultationer, fødsels- og familieforberedelse,
fødslen, samt barselsbesøg indeholdende PKU og hørescreening på barnet, efterfødsels-samtale, kontrol af
evt. syning, og kontrol af barnets trivsel. Hvert team varetager på årsbasis omsorgen for ca. 140 kvinder og
deres familier, både første- og flergangsfødende.
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Jordemødre i fast beredskab varetager konsultationer og fødsler uden for teamordningen, i jordemoderklinik
samt akut klinik for gravide.
Vagtberedskabet for jordemødrene på fødeafsnittet består af faste 8 og 12 timers vagter dag, aften og nat
samt KJO, der tilkaldes ved fødsler i eget team. Ved spidsbelastning og sygdom kan flex-jordemoder
(jordemoder på tilkald) og jordemødre fra svangre/barselsafsnit trækkes til fødeafsnittet med henblik på at
sikre betjening af fødende.

Svangre og Barselsafsnit
Sygeplejersker og jordemødre samarbejder på svangre-barselsafsnittet i faste 8 og 12 timers vagter dag,
aften og nat. Nogle jordemødre er fastansatte på svangre-barselsafsnit, mens andre skifter mellem svangrebarselsafsnittet og fødeafsnittet.

Obstetrisk studieafsnit
Afsnittet hører under svangre-barselsafsnittet og har åbent mandag til og med torsdag i dag- og aftenvagt. I
afsnittet samarbejder sygepleje-, jordemoder- og lægestuderende i teams om plejen af indlagte familier.
Patientgruppen er elektive sectiopatienter og andre barselspatienter med kompliceret forløb. En fast gruppe
af sygeplejersker og jordemødre fungerer som vejledere i studieafsnittet.

Klinik for gravide
Afsnittet er et dagsafsnit, hvor der foretages graviditetsundersøgelser og planlagte kontrolscanninger. I
afsnittet samarbejder sonografer og læger om graviditetskontrollerne.

Jordemoderklinik
Jordemoderkonsultationer afholdes i jordemoderklinik for gravide i RHG samt i jordemoderkonsultation i
Lemvig, Ringkøbing, Ikast, Tarm og Brande. Du har som jordemoderstuderende dine konsultationsdage der,
hvor din kontaktjordemoder er tilknyttet.

Familieambulatoriet
I Familieambulatoriet modtages gravide og familier, der i forbindelse med graviditet er henvist fra egen læge
på grund af misbrug, enten nu eller tidligere. Her samarbejder jordemødre, sagsbehandler og læger med
praktiserende læge og kommunale instanser med at støtte, vejlede og behandle de gravide og familierne.
Familieambulatoriet er en del af familieambulatoriet i Skejby. Familieambulatoriet er beliggende tæt på
Klinik for gravide og jordemoderklinik.
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Akut klinik for gravide
Afsnittet fungerer som akut modtageafdeling for gravide, der enten selv henvender sig eller henvises fra
egen læge eller jordemoderkonsultation. Desuden varetages planlagte igangsættelser. Afsnittet er åbent i
dag og aftenvagt kl. 7-22. I dag tid samarbejder sonograf, læge og jordemoder om undersøgelser, i
aftenvagt foretager jordemoder undersøgelser og kalder ved behov læge.

Klinik for Kvindesygdomme
Her modtages patienter henvist fra egen læge til udredning af forskellige gynækologiske lidelser. Der
foretages undersøgelser, små behandlinger, forundersøgelser og forberedelse til operation, samt skanninger
tidligt i graviditeten. På alle hverdage i dag tid modtager afdelingen patienter, mellem 50 og 70 om dagen. I
klinikken samarbejder læger og sygeplejersker om behandlingen af patienter. Patienter, der skal have
foretaget operationer, henvises videre til Kvindesygdomme Ambulant Kirurgi eller Sengeafsnit for
Kvindesygdomme.

UngMod
UngMod er en rådgivningsklinik, hvor unge i Herning Kommune gratis og anonymt kan få rådgivning i
forhold til problemer generelt og mere specifikt angående sex og prævention. To jordemødre med erfaring
inden for præventionsrådgivning/sexologuddannelse samarbejder i klinikken med socialrådgiver og
pædagog. Klinikken drives i et samarbejde mellem Herning Kommune og Kvindesygdomme og Fødsler.

Tilrettelæggelse af din uddannelse:
Afdelingen fungerer som praktiksted for jordemoderstuderende, lægestuderende, sygeplejestuderende og
ambulancebehandler-elever, så jordemødrene har stor rutine i at lære fra sig. Som studerende er du meget
velkommen

og

har

ud

over

vagterne

mulighed

for

deltagelse

i

konferencer,

teamtræning,

fødselsforberedelse samt de innovations- og udviklingsprojekter, der arbejdes med i afdelingen.
Der optages seks jordemoderstuderende pr. hold. Du afvikler i 1.semester din første korte kliniske periode,
introklinik, på RHG evt. med en ugentlig konsultation i Holstebro. De øvrige kliniske semestre afvikler du på
RHG evt. med udekonsultation. Du må forvente at blive tilknyttet en udekonsultation minimum én gang
under uddannelsen, og du skal selv sørge for transport til denne.
Du knyttes til kendt jordemoderordning i 2 af dine klinikperioder. Du vil oftest blive tilknyttet to jordemødre,
én som din hovedvejleder, den anden som din med-vejleder. Når vejlederne har vagter, vil du også oftest
have vagt. Derudover planlægges vagter med andre jordemødre for at opnå et gennemsnit på 30 timer om
ugen med patientkontakt. Det vil sige, at du kan forvente vagter på alle tider af døgnet på alle ugens dage.
Vagtskemaet planlægges af dig i samarbejde med de andre studerende og i forhold til kontinuitet med dine
vejledere. Den endelige plan tjekkes af den uddannelsesansvarlige jordemoder, og det tilstræbes at den er
tilgængelig for dig senest 3 uger før afvikling.
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Den daglige vejledning foregår med din kontaktjordemoder eller den jordemoder, du er i vagt med på
fødeafsnittet eller i konsultationen. På svangre/barselsafsnittet og neonatal-afsnittet vejledes du af
jordemoder eller sygeplejerske på det pågældende afsnit, og den kliniske sygeplejefaglige vejleder på
afsnittet er ansvarlig for den daglige vejledning.
Ca. en gang om måneden samles alle jordemoderstuderende til klinikmøde. Denne dag planlægges af de
uddannelsesansvarlige jordemødre og har såvel et fagligt som et socialt sigte. Der vil typisk være et fagligt
hovedtema for dagen, ofte med en oplægsholder, og der er mulighed for at I studerende kan dele erfaringer
om studielivet på RHG. Ved start af hver klinisk periode er første klinikmøde fokuseret på, hvordan I i
gruppen af studerende kan støtte hinanden i forhold til trivsel.
På både 2., 4. og 6.semester deltager du i afdelingens tværfaglige teamtræning. Det drejer sig om en dag
med undervisning og træning i handling samt refleksion over handling i akutte obstetriske situationer.
Dagen afholdes i teams med jordemødre, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, læger og
jordemoderstuderende.
Dele af din kliniske uddannelse på 4. og 6.semester foregår på det obstetriske studieafsnit i svangrebarselsafsnittet.

Studieafsnittet

er

tværfagligt

med

både

lægestuderende,

sygeplejestuderende

og

jordemoderstuderende på forskellige niveauer i uddannelserne. Få mere information om studieafsnittet her.
Jordemoderuddannelsen

koordineres

overordnet

af

de

to

uddannelsesansvarlige

jordemødre.

De

uddannelsesansvarlige jordemødre holder uddannelsessamtaler med dig og dine vejledere, kommenterer på
udvalgte refleksionsark, holder klinisk undervisning og klinikmøder for dig og dine medstuderende. De
samarbejder med de øvrige afdelinger på hospitalet med henblik på, at du får tilbudt tilstrækkelige
læringsmuligheder, og de står for afholdelse af de kliniske prøver. Derudover varetager de andre udviklingsog uddannelsesopgaver i afdelingen.

Har du spørgsmål angående jordemoderuddannelsen, er du velkommen til at henvende dig til os.

Mvh. uddannelsesansvarlig jordemoder Birgitte Mørk Kvist og Dorthe Thagaard
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