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17. september 2018 
 
Københavns  
Professionshøjskole 

Regionsrådet Region Hovedstaden 

Angående kapacitetsudvidelse på fødeområdet og lærings-
miljø for jordemoderstuderende. 

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden  
Region Hovedstaden har ønsket at udvide antallet af jordemoderstuderende fra 
september 2018, på baggrund af den aktuelle jordemodermangel og det stigende 
fødselstal. 
I forbindelse med sundhedsudvalgets indstilling om fødeområdet og udbygning 
med både inhouse klinikker, regional hjemmefødselsordning og en ny fødeafde-
ling på Bispebjerg vil vi som jordemoderuddannelse gerne udtale os, da der er 
rejst debat om de forskellige forslag til kapacitetsudvidelse på fødeområdet i Re-
gion H.  
 
Jordemoderuddannelsen starter med den grundlæggende jordemoderfaglighed 
og jordemoderens virksomhedsområde som omfatter selvstændigt ansvar for 
ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Erfaringerne fra de tidligere køben-
havnske in-house klinikker har i forhold til de studerende været yderst positive. 
Det har været ideelt for førsteårsstuderende at være i mindre enheder med fo-
kus på den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel.  Derfor vil et nyt mindre 
fødested på Bispebjerg (mindre i forhold til de meget store) være en betydelig 
gevinst i forhold til de førsteårsstuderende og også generelt for studerende på 
alle niveauer i uddannelsen. Ligeledes vil en regional hjemmefødselsordning 
være ideel for jordemoderstuderende på alle niveauer i uddannelsen.  
 
Fra et uddannelsesmæssigt synspunkt er der to væsentlige faktorer i forhold til 
organiseringen af fødeområdet, som spiller ind i relation til de jordemoderstu-
derendes læringsmuligheder. 
■ Der skal være tilstrækkelig normering i relation til tid til oplæring af stude-

rende.  Der er en problematik i relation til, at studerende skal træde tilbage, 
når der er travlhed (rød zone – stor travlhed) samt en problematik i forhold 
til at de studerende kan få en kontaktjordemoder i afdelingen med den for-
nødne erfaring (mindst 2 år). 

■ Der skal være et tydeligt fagligt læringsmiljø, der lever op til de faglige krav i 
uddannelsen. 
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Kombinationen af et mindre fødested, in-house fødeklinikker og hjemmefød-
selsordning vil skabe mulighed for at styrke de studerendes kompetencer i for-
hold til at varetage det selvstændige virksomhedsområde. 
 
På vegne af kliniske uddannelsesansvarlige, lektorer, adjunkter og uddannelses-
leder på jordemoderuddannelsen, Københavns Professionshøjskole 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bodil Kirstine Møller 
Uddannelsesleder 
 
bomo@KP.dk 
Direkte: 51632630 
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