
 

OVERENSKOMST FOR JORDEMØDRE 
 
 
 

 
FUNKTIONSBESKRIVELSE 

FOR 
UDDANNELSESANSVARLIG JORDEMODER 

 
STILLINGSKATEGORI        Uddannelsesansvarlig jordemoder 
 
MÅLSÆTNING                     Den uddannelsesansvarlige jordemoder skal gennem daglig ledelse 

sikre den bedst mulige kontinuitet og koordinering af klinisk 
uddannelse/undervisning af jordemoderelever/ -studerende i 
forbindelse med deres kliniske uddannelsesforløb på institutionen. 

 
KVALIFIKATIONER            Jordemoder med alsidig efteruddannelse og videreuddannelse, 

herunder uddannelse inden for undervisning/pædagogik på 
minimum diplomniveau. 

 
ORGANISATORISK 
PLACERING                         Den uddannelsesansvarlige jordemoder er i linjeorganisation 

placeret direkte under overjordemoderen/chefjordemoderen. Den 
uddannelsesansvarlige jordemoder skal i sit arbejde følge de givne 
administrative, organisatoriske, faglige retningslinjer og 
uddannelsesplaner fra overjordemoderen/chefjordemoderen og 
afdelingens lægechef.         

 
UNDERVISNINGS- 
OPGAVER                            Den uddannelsesansvarlige jordemoder skal på grundlag af den 

generelle tilrettelæggelse af klinisk uddannelse for 
jordemoderstuderende i afdelingen have det daglige ansvar for, at 
undervisningen tilrettelægges, varetages og evalueres, herunder:                                                                      

 

 sikre koordinering af teoretisk og klinisk uddannelse 

 sikre, at de studerendes kliniske uddannelse i de forskellige 
afsnit udgør en helhed 

 sikre, at undervisningen tilpasses den studerendes 
forudsætninger og niveau 

 sikre det jordemoderfaglige indhold i undervisningen 

 sikre, at der indgår elementer af jordemoderfaglig udvikling i 
undervisningen 

 deltage i introduktion af elever og studerende i afdelingen 

 deltage i undervisning af elever og studerende i afdelingen 

 deltage i den løbende vurdering og endelige evaluering af 
eleverne/de studerende 

 
ADMINISTRATIVE  
OPGAVER                            Den uddannelsesansvarlige jordemoder skal på grundlag af den 

generelle tilrettelæggelse dagligt/ugentligt samarbejde med 
personalet i de forskellige afsnit om den jordemoderstuderendes 
kliniske uddannelse/undervisning, herunder: 

 

 udarbejde introduktionsprogrammer og andet skriftligt materiale  

 udarbejde vagtskemaer/tjenestetidsplaner for de studerende 

 være dagligt kontaktled for de studerende 

 være ansvarlig for, at den kliniske uddannelse/undervisning 
løbende vurderes med henblik på forslag til justering 

 deltage i relevante møder og konferencer 

 være til rådighed for udvalgsarbejde 
  
 
 



 

 
 
UDDANNELSES- 
OPGAVER                           Den uddannelsesansvarlige jordemoder skal medvirke til at 

stimulere undervisningsmiljøet i afdelingen, herunder: 
                                    
                                              deltage i tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og kurser i 

afdelingen 
 
                                              deltage i undervisning af elever/studerende fra andre faggrupper 
 
                                              medvirke ved afdelingens videnskabelige arbejde i relation til 

jordemoderens virksomhedsområde/jordemoderfaglig udvikling 
 
                                              ajourfører egen viden, herunder deltage i relevante kurser. 
 
 
 
 
 


