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Forsiden forestiller en fraktal, der defineres som ”et selvsimulerende mønster med struktur i alle skalaer”.
Mønsteret udvikler og forandrer sig derfor hele tiden, fordi transformationen gentages igen og igen, men hele tiden kan den
grundlæggende struktur genfindes overalt i mønsteret. Fraktalen er et illustrativt billede på, hvordan kompetence hele tiden
udvikler sig, men samtidig altid indeholder det grundlæggende.
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Forord
Kompetenceudvikling for jordemødre i Juliane Marie Centret er blevet til gennem et projektsamarbejde
mellem jordemødre på Gentofte Hospital og Rigshospitalet, herunder det tidligere Frederiksberg
Hospital.
Et stort antal jordemødre har individuelt eller via deltagelse i arbejdsgrupper på tværs af de 3
afdelinger, bidraget til kataloget i perioden januar 2009 - december 2010.

Baggrund og formål
Baggrunden for udviklingen af kataloget er, at medarbejderne og klinikledelsen i fællesskab ønsker at
arbejde målrettet med kompetenceudvikling blandt jordemødre. Initiativet støttes af centerledelsen i
Juliane Marie Centret og er i overensstemmelse med centrets Strategi og Handlingsplan vedrørende
uddannelse, forskning og synlige karriereveje. Kompetenceprofilerne er udarbejdet af jordemødre, der
har interesse, viden og erfaring inden for de respektive områder med udgangspunkt i
Sundhedsstyrelsens vejledning om jordemodervirksomhed samt Sundhedsstyrelsens Anbefalinger
vedrørende svangreomsorg, 2009 (kilde 1,2).
I Cirkulære om jordemodervirksomhed beskrives jordemoderens selvstændige virkeområde, og
cirkulæret regulerer således, hvilke områder jordemoderen i kraft af sin uddannelse og autorisation
kan varetage selvstændigt uden ordination eller bemyndigelse fra en læge (kilde 3).
Formålet med kataloget er at bidrage til at:


Sikre en høj faglig standard og dermed skabe bedst mulige patientforløb. Høj faglig standard er
forbundet med højt niveau af viden og færdigheder. Derfor skal det sikres, at jordemødre er
tilstrækkeligt uddannede til at varetage de opgaver, de stilles overfor i Juliane Marie Centret.



Udvikle et fagligt miljø, hvor jordemødre får mulighed for fagligt at udvikle sig inden for hele
jordemoderfagets område, og hvor de finder deres arbejde fagligt og personligt interessant og
udfordrende.



Synliggøre karrieremuligheder, herunder muligheder for specialisering, med henblik på at
tiltrække og motivere jordemødre til udvikling samt fastholde kompetente jordemødre i Juliane
Marie Centret.



Optimere arbejdsmiljøet og skabe større arbejdsglæde ved dels at sikre, at den enkelte
jordemoder føler sig rustet til de opgaver, hun skal udføre samt at optimere, at jordemoderen har
mulighed for at bruge de kompetencer, hun besidder.



Udvikle et dialogværktøj til brug ved medarbejderudviklingssamtaler, så der skabes klarhed
over jordemoderens kompetencer samt jordemoderens og ledelsens ønsker for den enkeltes
udvikling, således at der kan udarbejdes en individuel udviklingsplan for den enkelte jordemoder.
Jordemoderen har et ansvar for at involvere sig i kompetenceudviklingen, som ikke alene udgøres
af viden, men først opstår, når hun omsætter sin viden til handlinger.

Vi finder såvel kliniske kompetencer som sociale, pædagogiske og kommunikative kompetencer meget
vigtige. Ligeledes er forandrings- lærings- og formidlingskompetencer komponenter i den faglige
kompetence, som jordemoderen skal mestre.
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I kataloget har vi fokuseret på jordemoderens sociale og kliniske kompetencer inden for basisområdet
samt udvalgte specialiserede faglige områder. Endvidere har vi valgt at fokusere på udvikling,
forskning og ledelse. Øvrige kompetencer beskrives løbende ved efterfølgende udvikling af kataloget.
Introduktionsprogrammerne for de enkelte afsnit i obstetrisk klinik er ikke beskrevet i dette katalog,
men er vigtige for opnåelse af relevante kliniske kompetencer.
I kataloget har vi defineret begreberne ”kvalifikationer” og ”kompetencer” på følgende måde.
Kvalifikationer tilegnes gennem undervisning og oplæring. Det er en sum af faglig viden og
færdigheder.
Kompetencer kommer til udtryk ved, at jordemoderen ved samlet at anvende sin viden, færdigheder,
vurderinger og personlige træk, kan løse en problemstilling i en konkret situation (kilde 4).
Via blandt andet logbog og selvevalueringsskema, er det muligt for jordemoderen og lederen at
vurdere jordemoderens kvalifikationer og kompetencer. Beskrivelse af kompetencetrin ses i bilag 2
Strategi for anvendelsen af kataloget
Kataloget skal drøftes i MEDudvalget, hvorefter ledelsen i samarbejde med medarbejderrepræsentanter udarbejder en strategi for anvendelsen af kataloget (se afsnittet om Strategisk
Jordemoderfagligt Forum).
Kompetencekataloget er et redskab til at opnå de beskrevne formål. Jordemødre og ledelse skal
introduceres grundigt til redskabet og dets muligheder, så kataloget kan anvendes aktivt og målrettet.
Kataloget vil blive anvendt ved de årlige MUS-samtaler hvor der vil blive taget udgangspunkt i
selvevalueringsskemaet og MUS-skemaet, som findes bagerst i kataloget.
Kataloget skal revideres hvert andet år, første gang i januar 2013 samt ved revidering af Juliane Marie
Centrets strategi og handlingsplan. Der kan være funktioner og nøglepersoner, der ikke er nævnt i
dette katalog. Det vil ske ved den løbende udvikling af kataloget.
Der skal lyde en meget stor tak til alle, for at have deltaget i arbejdet med at skabe dette katalog for
kompetenceudvikling for jordemødre i Juliane Marie Centret. Kataloget er udarbejdet samtidig med 2
fortløbende fusionsprocesser med henholdsvis Frederiksberg og Gentofte Fødeafdelinger, hvorfor
chefjordemoder Dorthe Taxbøl og chefjordemoder Elisabeth Feder har medvirket til udarbejdelsen af
kataloget.

Hanne Kjærgaard, jordemoder PhD, forskningsleder, Rigshospitalet
Lotte Broberg, Bac.scient.san.publ., vicechefjordemoder, Rigshospitalet
Mette Simonsen, MPH, chefjordemoder, Rigshospitalet
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Sociale kompetencer
Udover de klinisk praktiske kompetencer skal en jordemoder uanset hvilket fagligt niveau, hun
befinder sig på, have sociale kompetencer rettet mod både samarbejdet med den gravide, fødende,
barslende samt partneren - men også i forhold til interkollegiale relationer.
Social kompetence handler basalt set om at kunne indgå i gensidigt givende og konstruktive relationer
med andre mennesker og om at kunne udtrykke egne og aflæse andres følelser.
Social kompetence er relevant for at kunne indgå i situationer, der kræver samarbejde, tillid og
konfliktløsning. I forhold til kvinden/parret skal jordemoderens sociale kompetencer bidrage til at
skabe respekt, tillid og god kommunikation.

1. Interkollegiale relationer
Sociale kompetencer, der bidrager til at skabe samarbejde

Jordemoderen skal udvise:

Jordemoderen skal kunne:

 Villighed og evne til at kunne
samarbejde
 Åbenhed og kompromisvillighed
 Anerkendelse og accept af fælles og
forskellige interesser, samt måder at
gøre tingene på

Udfordre egne antagelser
Løse konflikter
Give støtte og være hjælpsom
Skabe tilknytning
Skabe tryghed
Samle/skabe fællesskab
Respektere og deltage i samarbejde
mellem ledelse og medarbejdere
Respektere kompetencer på tværs af
faggrupper

Hvad gør jordemoderen i praksis?
Kobler hjælpsomhed og ansvarlighed, så man hjælper kolleger hvor man kan, uden at det går
ud over andre vigtige arbejdsopgaver
Er klar og tydelig med egne holdninger og meninger og åben over for andres
Er imødekommende, anerkendende og positiv overfor anderledes tænkende og agerende
Får misforståelser og uklarheder ryddet af vejen hurtigst muligt
Har opmærksomhed på mulige forklaringer/misforståelser omkring en problemstilling, frem
for at placere skyld. Analyserer hvad der skabte situationen, og hvordan man undgår at den
opstår igen
Modtager åbent konstruktiv feedback
Giver konstruktiv feedback på noget konkret og genkendeligt, som kollegaen kan bruge til
noget og udvikle sig af
Indgår i sociale relationer og bidrager til at undgå negativ klikedannelse.
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Sociale kompetencer der bidrager til at skabe tillid

Jordemoderen skal kunne:

 Være indfølende –
fornemme, se, lytte
 Give kompetence til
andre
 Tale åbent om egne
kompetencer
 Kunne bede om faglig
og personlig støtte og
opbakning
 Vise gode hensigter
og ikke udnytte
sårbarhed
 Tage andres
synspunkter seriøst

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Viser social ansvarlighed, situationsfornemmelse og
hensyntagen. Er ekstra opmærksom i de situationer hvor en
kollega har det svært
Udviser etisk omtanke og ansvarlighed i sin mundtlige og
skriftlige kommunikation og fremmer herved en god tone.
Undgår underforstået ironi og sarkasme
Bidrager til at skabe et godt læringsmiljø, blandt andet ved at
medvirke til at skabe åbenhed om styrker og svagheder
Støtter kolleger i at anvende og udvikle deres kompetencer

Sociale kompetencer der bidrager til at skabe retfærdighed

Jordemoderen skal bidrage til:






At opgaver og anerkendelse fordeles retfærdigt
Åbenhed
At skabe respekt for andres synspunkter
At se hele personen og omstændighederne

Hvad gør jordemoderen i praksis?
Er imødekommende, anerkendende og positiv over for anderledes tænkende og agerende
Kobler hjælpsomhed og ansvarlighed, så man hjælper kolleger hvor man kan, uden at det går
ud over andre vigtige arbejdsopgaver
Bakker op omkring beslutninger der er truffet og bidrager samtidig til konstruktive
ændringsforslag, hvis uenig (kilde 5)
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2. Relationen mellem jordemoderen og den gravide og hendes partner
Sociale kompetencer, der bidrager til at skabe respekt og tryghed

Jordemoderen skal udvise:

Jordemoderen skal kunne:

 Respekt for den enkeltes autonomi
 Forståelse for religiøse og kulturelle
forskelligheder
 Ligeværdighed
 Fordomsfrihed

Give kvinden/parret et informeret valg
Vise omsorg og forståelse
Støtte kvinden/parret i de beslutninger
de træffer
Vejlede og støtte kvinden, uanset hendes
baggrund, etnicitet og religiøse
tilhørsforhold
Respektere, at kvinden/parret har
indhentet viden og søger fakta og
argumenter
Tage udgangspunkt i den enkeltes
forventninger og afklare eventuelle
misforhold mellem forventninger og det
mulige

Sociale kompetencer, der bidrager til at skabe god kommunikation

Jordemoderen skal udvise:

Hvad gør jordemoderen i praksis?

 Ansvar for, at afdelingens brugere føler
sig taget godt af
 Imødekommenhed ved henvendelser i
afdelingen
 Lydhørhed og åbenhed

Tager medansvar for kvindens og de
pårørendes oplevelse af afdelingen og
hospitalet
Møder kvinden/parret i en respektfyldt
omgangstone ved både personlige besøg
og telefonsamtaler
Bidrager til et højt informationsniveau i
forhold til kvinden og hendes pårørende
Lytter til kvinden/parret og tager deres
situation alvorligt
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Kliniske kompetencer
Jordemoderkonsultationer
Ved alle konsultationer er målet, at den gravide gennem dialogen og undersøgelserne bliver støttet i at
tage vare på sig selv og sin graviditet og til at træffe informerede valg. Formålet med nogle
konsultationer vil især være helbredsundersøgelser og vurdering af fosterets vækst og udvikling,
mens andre har fokus på den psykologiske og sociale trivsel og udvikling. Den gravide og hendes
partner informeres om formålet med de enkelte tilbud/konsultationer (kilde 2).
Med udgangspunkt i Vejledning om jordemodervirksomhed, 2001 stk. 2.1., Sundhedsstyrelsen (kilde 1),
skal jordemoderen i forbindelse med de forebyggende helbredsundersøgelser foretage undersøgelser
med henblik på at diagnosticere komplikationer i graviditeten. Jordemoderen skal vurdere om den
gravide har behov for ekstra undersøgelser hos jordemoder, samt skønne om den gravide skal
visiteres til læge eller anden relevant fagperson. Jordemoderen skal rådgive den gravide og dennes
familie om graviditet, fødsel og barselsperiode, herunder oplyse om øvrige tilbud om forebyggende
foranstaltninger i graviditeten og i den første tid efter fødslen. Jordemoderen skal vejlede om
sundhedsfremme og forebyggelse, familieplanlægning, svangerskabsforebyggelse og amning samt
forberede de kommende forældre til fødslen, barselperioden og rollen som forældre, med
udgangspunkt i den enkeltes behov.

Jordemoderen skal varetage konsultationer i henhold til:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger (kilde 2).
www.sst.dk >publikationer> CFF> gravide> Svangreomsorgen

Cirkulære om jordemødre (kilde 3).
www.edok.rm.dk > cirkulære > jordemodervirksomhed

Gældende fødeplan for Region Hovedstaden (kilde 6).
www.regionh.dk > Menu > Sundhed > Hospitaler > Hospitalsplanen

I Obstetrisk Klinik kan jordemødre tilknyttet alle klinikkens afsnit have
jordemodermoderkonsultation. Kontinuitet i jordemoderkonsultationen vægtes højt, hvorfor det
prioriteres højt, at jordemoderen bevarer sin konsultation ved skift eller rotation mellem afsnit.
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Kompetencer for at udføre jordemoderkonsultationer

Hvad skal jordemoderen kunne?








Støtte
Rådgive
Undersøge
Vejlede
Oplyse
Vurdere/henvise

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Støtter den gravide i at tage vare på sig selv og sin
graviditet
Støtter den gravide i at træffe informerede valg
Rådgiver og forbereder den gravide og dennes familie
om graviditet, fødsel og barselsperiode
Foretager undersøgelser af helbred og vurderinger af
fostrets vækst og udvikling
Vejleder om sundhedsfremme og forebyggelse,
familieplanlægning og svangerskabsforebyggelse
Sikrer, at den gravide og hendes partner føler sig
trygge og velinformerede
Oplyser om øvrige tilbud om forebyggende
foranstaltninger
Som den gravides kontaktperson vurderer
jordemoderen, om der er behov for yderligere
undersøgelser og tilbud, samt foranstalter kontakt til
primær sektoren

Hvordan opnås kompetencerne?

Gennem grunduddannelse til jordemoder og tildeling af autorisation som jordemoder
Gennem vedligeholdelse af kompetencer, hvilket falder inden for jordemoderens forpligtelse til
at holde sin faglige viden a jour og følge med udviklingen (Sundhedsstyrelsen, Vejledning om
jordemodervirksomhed, stk. 4, 2001). Via faglig vejledning og supervision
Via gynækologisk/obstetrisk efteruddannelse i Juliane Marie Centret
Kan varetages af jordemødre på trin 1, 2 og 3

Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Audit på konsultationsforløb.
Logbog
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Specialkonsultationer
Specialkonsultationerne er i dette katalog opdelt efter hvilken forebyggende, sundhedsfremmende og
risikoopsporende indsats, der er specielt fokus på.
I specialkonsultationen skal jordemødrene kunne varetage komplekse problemstillinger og
koordinere det komplicerede graviditetsforløb. Jordemoderen, der varetager specialkonsultation, vil
være på minimum kompetencetrin 3.
De jordemødre, der varetager specialkonsultationerne, skal endvidere kunne formidle deres viden på
området til studerende, kolleger og andet relevant sundhedspersonale gennem samtaler, supervision
og undervisning.
Deltagelse i relevante kursusforløb, undervisning samt udarbejdelse af fælles retningslinjer er en af de
måder, jordemoderen opnår kompetencen til at varetage en specialkonsultation.
Specialkonsultationerne kan varetages af jordemødre på trin 2 og 3

Specialkonsultationer for overvægtige gravide
Formål:
Formålet med specialkonsultationer for gravide, der er overvægtige er, at den overvægtige gravide har
adgang til relevant viden, råd og vejledning i forhold til sin overvægt, så hun kan komme bedst mulig
gennem graviditet, fødsel og barsel.
Jordemoderen skal gennem en sundhedsfremmende indsats bidrage til, at den gravide ser egne
ressourcer og bliver motiveret til varig omlæggelse af levevis.
Beskrivelse af det faglige område:
Ifølge WHO er det at være overvægtig eller svært overvægtig en af de største trusler mod
folkesundheden. De seneste 20 år er forekomsten af overvægt steget voldsomt i den danske
befolkning. Ifølge Landspatientregisteret var 30 % af førstegangsfødende og 36% af flergangsfødende
overvægtige i 2008. I 2008 var 12 % af alle gravide svært overvægtige (kilde 1). Det er veldokumenteret,
at overvægt medfører en betydelig øget risiko for komplikationer for mor og barn i forbindelse med
graviditet, fødsel og barsel.
Jordemoderen, der varetager konsultationen for gravide med BMI >30, fastsætter sammen med den
gravide de livsstilsændringer, den gravide ønsker at opnå, og jordemoderen skal støtte den gravide i at
nå målene. Jordemoderen vejleder kvinden i kost- og motionsvaner, dels for at minimere obstetriske
komplikationer, dels for at skabe grobund for en varig livsstilsomlægning.
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Kompetencer for at udføre konsultation for overvægtige gravide

Hvad skal jordemoderen kunne?

Hvad gør jordemoderen i praksis?

 Anvende relevant viden om overvægt
 Have viden om relevante
sundhedsfremmende og forebyggende
initiativer
 Kommunikere åbent og tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode forløb
 Arbejde tværfagligt
 Informere, vejlede, støtte
 Motivere til ændret adfærd
 Fastholde motivation

Arbejder helhedsorienteret med
udgangspunkt i kvindens situation (krop,
psyke, sociale situation)
Taler åbent om overvægt og skaber
tillidsvækkende rammer, så den gravide
føler sig tryg ved at arbejde med sin
overvægt
Udarbejder foreløbig plan for de
overvægtige gravides graviditets-, fødselsog barselsforløb
Arbejder tværfagligt sammen med blandt
andre fysioterapeuter, diætister og læger
Medvirker til, at den gravide får mulighed
for at ændre kost og motionsvaner via
vejledning i kost, ernæring og motion, så
hun kan begrænse vægtøgningen
Motiverer den gravide til at tage ansvar for
egen situation og fastholde motivationen
for vægttab efter endt graviditet
Sikrer at den gravide og hendes partner
føler sig tryg og velinformeret
Medvirker til at dokumentere effekten af
de sundhedsfremmende tiltag

Hvordan opnås kompetencerne?:
Gennem deltagelse i kurser om kost og ernæring, motivation og kommunikation
Ved at jordemoderen øger sin viden om komplikationerne ved overvægt gennem kurser,
undervisning og litteratur
Via tværfagligt samarbejde
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP og interne undersøgelser).
Audit på konsultationsforløb
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Rygestopvejledning for den gravide og hendes partner
Formål:
At den gravide og hendes partner tilbydes adgang til rygestopvejledning i graviditeten, hvor parret
informeres og motiveres af en specialuddannet rygestopjordemoder, for at minimere komplikationer
relateret til rygning for moder og barn.
Beskrivelse af det faglige område:
18 % af gravide kvinder i Danmark er rygere. Det er veldokumenteret, at rygning blandt gravide kan
være forbundet med en række alvorlige komplikationer under graviditet, fødsel og barsel. Rygning kan
desuden være årsag til ufrivillig barnløshed, blot den ene part ryger. Gravide, der stopper med at ryge
tidligt i graviditeten, har en lavere forekomst af komplikationer end gravide, der fortsætter med at
ryge.
Rygning kan ligeledes have konsekvenser for det nyfødte barn, i forhold til længde af ammeperiode og
øget risiko for vuggedød. Derudover er der en øget risiko for sygdom og indlæggelse på hospital, når
barnet udsættes for passiv røg.
Rygning er en af de risikofaktorer i graviditeten, som det er muligt at forebygge, og uanset hvornår i
graviditeten den gravide reducere forbruget eller ophører med rygningen, har det en positiv effekt på
fosteret.

Kompetencer for at udføre konsultation for gravide rygere

Hvad skal jordemoderen kunne?

Hvad gør jordemoderen i praksis?

 Anvende relevant viden om rygning,
herunder komplikationer, behandling
mv.
 Have viden om relevante
sundhedsfremmende og forebyggende
initiativer
 Kommunikere åbent og tillidsvækkende
 Planlægge gode forløb
 Informere, vejlede, støtte
 Behandle
 Motivere til ændret adfærd og ansvar
 Fastholde motivation
 Vurdere og dokumentere relevans og
effekt af behandling

Arbejder helhedsorienteret med
udgangspunkt i kvindens situation (krop,
psyke, sociale situation)
Varetager rygestop vejledning og
behandling af den gravide/barslende
kvinde samt partner, enten individuelt
eller i gruppe
Informerer om røgens skadelige effekt på
mor og barn i graviditets- og
barselsperioden samt vigtigheden af, at
det nyfødte barn ikke udsættes for passiv
røg
Giver den gravide og/eller partner NADAakupunktur til hjælp med rygestoppet
Støtter og motiverer den gravide/eller
partner hen imod et totalt rygestop
Sikrer, at den gravide og hendes partner
føler sig trygge og velinformerede.
Vurderer, hvornår nikotin substitution er
relevant behandling og have viden om
behandlingen
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Hvordan opnås kompetencerne?:
Gennem NADA-akupunkturkursus
Gennem rygestopinstruktør kursus samt recertificering hos Kræftens Bekæmpelse eller
Folkesundhed København
Via praktisk vedligeholdelse af færdighederne og supervision
Gennem kursus i den motiverende samtale
Gennem kursus i rygning og social ulighed i sundhed
Gennem undervisning i nikotin substitution
Via deltagelse i relevante netværk, eksempelvis netværk for rygestop-jordemødre
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Årlig evaluering af interventionen, blandt andet via rygestopbasen.

Gravide der venter tvillinger
Formål:
At kvinden føder raske børn så tæt på terminen som muligt samt at støtte den gravide i at se de
normale aspekter af graviditeten. Jordemoderen skal via en sundhedsfremmende indsats bidrage til, at
den gravide ser egne ressourcer og føler sig parat til den nye familiesituation.
Jordemoderen skal koordinere forløbene, så kvinderne får de relevante undersøgelser og relevant
viden, herunder også om fødselsmåde.
Beskrivelse af fagområdet:
Antallet af tvillinge-graviditeter har gennem de seneste årtier været stigende i Danmark.
Tvillingefødsler udgjorde i 2008 2,2% af samtlige fødsler i Danmark, svarende til ca. 1400
tvillingefødsler. På Rigshospitalet udgør tvillingefødsler ca. 4-5% af fødslerne.

FAKTABOKS - Tvillingefødsler
 Ca. 50% af alle tvillinger fødes før terminen
 Ca. 68% af alle tvillinger fødes mellem 35.-38. gestationsuge
 Tvillingefødsler udgør ca. 10% af samtlige præmature fødsler
 Ca. 50% af samtlige tvillingefødsler foregår ved sectio
 Tvillinger har en 5-fold øget risiko for intrauterin fosterdød
 Tvillinger har en 7-fold øget risiko for neonatal død. Dette skyldes blandt andet præterm fødsel
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Kompetencer for at udføre konsultation for gravide, der venter tvillinger

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
tvillingegravides graviditets-,
fødsels- og barselsforløb
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode
forløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i
kvindens situation (krop, psyke, sociale situation)
Informerer og vejleder om de særlige forhold, der
gør sig gældende for det at vente tvillinger
Vejleder kvinden og hendes familie i de
forberedelser, der eventuelt kan lette en
forestående fødsel eller indlæggelse
Vejleder den gravide på en sådan måde, at den
gravide kan reagere relevant på eventuelle
symptomer på, at graviditeten ikke forløber
normalt
Sikrer at den gravide og hendes partner føler sig
trygge og velinformerede
Medvirker til, at den gravide og hendes partner
oplever kontinuitet i information og vejledning og
pleje og behandling fra de fagpersoner, der er
involverede i forløbet, herunder også
sundhedsplejersken
Medinddrager den gravide og hendes partner i
planlægning af graviditets-, fødsels- og
barselsforløbet
Har et tæt samarbejde med læger og
ultralydspersonale
Har kendskab og forståelse for de beslutninger, der
ligger til grund for eventuelle indgreb og
behandlingsforløb for den enkelte tvillinge-gravide
og de konsekvenser, det kan have på både langt og
kort sigt. Det være sig både fysisk som psykisk

Hvordan opnås kompetencerne:
Via tværfaglige møder hvor cases og relevante problematikker diskuteres
Via erfaring fra fødegang og barselsgang
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshedsundersøgelser, eventuelt i form af formaliseret samtale med tvillingemødre
efter fødslen
Journalaudit med henblik på patientforløbene
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Gravide med særligt behov for støtte i forbindelse med amning
Formål:
At støtte de gravide, der er i øget risiko for komplicerede ammeforløb, samt de gravide, der er i tvivl
om, hvorvidt de ønsker at amme. Indsatsen er forebyggende og har til formål at afstemme
forventninger, sikre den gravide relevant viden og øge den gravides handlekompetence i forhold til at
træffe den rigtige beslutning omkring ernæringen af sit nyfødte barn.
Beskrivelse af fagområde:
For barnet tyder de eksisterede undersøgelser på, at amning blandt andet nedsætter barnets risiko for
infektionssygdomme, type 1 diabetes, fedme i barndommen og inflammatoriske tarmsygdomme, mens
der for moderen ses en nedsat risiko for brystkræft. Et øget antal kvinder er i risiko for komplicerede
ammeforløb, herunder de kvinder, der gennemgår brystoperationer og overvægtige kvinder.
Et kompliceret ammeforløb øger risikoen for, at moderen trods et ønske om at amme sit barn afbryder
ammeforløbet. Forberedelse på eventuelle komplikationer samt viden om mulige løsninger på disse
kan have en positiv effekt.
Moderen, der ikke ønsker at amme sit barn, kan drøfte muligheden for enten at give sit barn
modermælk på anden vis end ved amning eller ernære sit barn med modermælkserstatning.

Kompetencer for at udføre konsultation for gravide med særligt behov for støtte til
amning

Hvad skal jordemoderen kunne?

Hvad gør jordemoderen i praksis?

 Anvende relevant viden om amning og
ernæring af barnet
 Anvende sin viden om børn med
specielle behov og de specielle
situationer, der kan kræve særlig
vejledning og behandling
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode forløb
 Informere, vejlede, støtte

Arbejder helhedsorienteret med
udgangspunkt i kvindens situation (krop,
psyke, sociale situation)
Sikrer at kvinden og hendes partner får
relevant viden i forhold til at kunne træffe
afgørelse om, hvordan de ønsker at ernære
deres nyfødte barn
Sikrer at kvinden og hendes partner føler sig
trygge og velinformerede
Laver en skriftlig foreløbig plan for
ammeetableringen/anden ernæring end
amning

Hvordan opnås kompetencerne?:
Gennem 2-3 års erfaring i rådgivning og vejledning i amning
Via IBCLC uddannelsen og herefter recertificering hvert 5. år
Gennem kursus i kommunikation og formidling
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Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Evaluering af patientforløb
Logbog

Gravide med Diabetes Mellitus
Formål:
At koordinere forløbene, så kvinderne får relevante undersøgelser og relevant viden. Jordemoderen
skal via en sundhedsfremmende indsats bidrage til, at den gravide ser egne ressourcer, og støtte
kvinden i de normale aspekter af hendes graviditet, fødsel og barselsperiode, herunder
familiedannelse.
Beskrivelse af fagområdet:
Der er årligt ca. 350 gravide med diabetes mellitus på Rigshospitalet. Gravide med diabetes er i øget
risiko for komplikationer under graviditet, fødsel og barsel, herunder blandt andet intrauterin
fosterdød, medfødte misdannelser samt høj fødselsvægt og dermed risiko for traumer på moder og
barn under fødslen.
Gravide, der har en diagnosticeret type 1- eller 2-diabetes, følges nøje, for at man kan forebygge de
alvorlige komplikationer. Den gravide tilbydes information og vejledning om diabetes og graviditet,
herunder information om kost og motion. Derudover tilbydes undersøgelser og skanninger samt en
særlig fødselsforberedelse for gravide med diabetes. Gennem et tværfagligt samarbejde mellem
obstetrikere, endokrinologer, jordemødre, sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer og diætister
sikres et integreret forløb under graviditet, fødsel og barsel.

FAKTABOKS - Diabetes Mellitus og graviditet

 På Rigshospitalet føder årligt ca. :
80 med type 1 diabetes
40 med type 2 diabetes
200 med gestationel diabetes
 Antallet af fødende med gestationel diabetes og type 2 diabetes er stigende
 Ca. 50% af kvinder med gestationel diabetes vil udvikle diabetes indenfor 10 år efter fødslen –
primært type 2
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Kompetencer for konsultation for gravide med Diabetes Mellitus

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
graviditets-, fødsels- og
barselsforløb hos kvinder med
Diabetes Mellitus
 Have viden om relevante
sundhedsfremmende og
forebyggende initiativer
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode
patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i
kvindens situation (krop, psyke, sociale situation)
Vejleder kvinden i sundhedsfremmende og
forebyggende adfærd, herunder kost og motion
Vejleder den gravide på en sådan måde, at den
gravide kan reagere relevant på eventuelle
symptomer på at graviditeten ikke forløber
normalt
Sikrer at den gravide føler sig tryg og velinformeret
Medvirker til, at den gravide og hendes partner
oplever kontinuitet i information og vejledning, i
pleje og behandling og i de fagpersoner der er
involverede i forløbet
Medinddrager den gravide og hendes partner i
planlægning af forløbet under graviditeten, fødslen
og barselsperioden
Vejleder kvinden og hendes familie i de
forberedelser, der eventuelt kan lette en
forestående fødsel eller indlæggelse
Varetager fødselsforberedelse for gravide med
diabetes, herunder støtte op om at den gravide får
styrket sin sociale netværksdannelse
Har et tæt samarbejde med læger og
ultralydspersonale
Har viden om relevante behandlingsstrategier og
indgreb hos gravide med diabetes, og om de
konsekvenser, de kan have på både kort og langt
sigt. Det være sig både fysisk som psykisk
Henviser til andre relevante kilder for information
om det at være gravid diabetiker

Hvordan opnås kompetencerne?:
Via tværfaglige møder, hvor cases og relevante problematikker diskuteres
Gennem oprettelse af et team, der samarbejder om de enkelte patientforløb, og derudover
arbejde med PVI`er, optimering af arbejdsgange, mm.
Gennem relevant undervisning, kurser, temadage
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Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Audit
Logbog

Gravide med hjertesygdom
Formål:
At en gravid med hjertesygdom får den bedst mulige behandling i løbet af graviditeten under
hensyntagen til hendes helbred. At den gravide støttes i den normale del af graviditetsforløbet,
herunder også fokus på familiedannelsen. At den gravide reagerer relevant på symptomer, samt at den
gravide afslutter graviditeten så tæt mod terminen som muligt med fødsel af et raskt barn.
Beskrivelse af det faglige område:
”Center for Gravide med Hjertesygdom” beskæftiger sig med gravide, der har en hjertesygdom, enten
medfødt eller erhvervet senere i livet, samt gravide med pulmonal hypertension. Der arbejdes ud fra et
ønske om at sikre de hjertesyge gravide et trygt, effektivt og integreret graviditets-, fødsels- og
barselsforløb med henblik på at minimere risici for kvindens og barnets helbred.
Derudover følges også gravide som venter barn med hjertesygdom.
Gennem tværfagligt samarbejde sikres vidensdeling, høj faglighed og kontinuitet.
På de månedlige konferencer udarbejdes graviditets- og fødeplaner, som udskrives og lægges i
patientens journal som et særskilt dokument, så jordemødrene i vagt trygt kan varetage omsorgen for
denne specielle patientgruppe.

FAKTABOKS - Hjertesygdom og graviditet

 For 30-40 år siden overlevede ca. 20% med sygdomme i hjertet. I dag overlever næsten 90%
 I Danmark er der årligt ca. 600 gravide med hjertesygdom. Tallet forventes at stige til ca. 1000 i
løbet af de kommende 10-15 år. Endvidere forventes det, at hjertesygdommene bliver mere
komplekse
 Ca. 150 af de 600 hjertesyge gravide er tilknyttet Rigshospitalet
 Hvert år fødes ca. 500 børn med en hjertesygdom
 Vaginal fødsel er muligt for de fleste hjertesyge gravide
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Kompetencer for at udføre konsultation for hjertesyge gravide

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
graviditets-, fødsels- og
barselsforløb hos kvinder
med hjertesygdom
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode
patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i
kvindens situation (krop, psyke, sociale situation)
Sikrer, at den gravide og hendes partner føler sig
trygge og velinformerede
Medinddrager den gravide og hendes partner i
planlægningen af forløbet under graviditeten, fødslen
og barselsperioden
Medvirker til, at den gravide og hendes partner
oplever kontinuitet i information og vejledning og i
pleje og behandling fra de fagpersoner, der er
involverede i forløbet
Arbejder tværfagligt i et mindre team. Har kendskab
til koordineringen mellem centrene og mellem de
enkelte faggrupper
Styrker ”det normale” hos den hjertesyge gravide
samt styrker kvinden i at forholde sig til de særlige
problematikker, der eventuelt opstår undervejs. Dette
være sig af både fysisk og psykisk art

Hvordan opnås kompetencerne?:
Gennem kursus i kongenit kardiologi hvorved der sikres grundlæggende viden om området
Via månedlige team-møder/konferencer, hvor alle faggrupper er repræsenterede
Gennem tværfagligt arbejde, hvor der opnås indsigt i hinandens arbejdsgange og – områder.
Jordemoderen følger obstetriker og kardiolog 1 – 2 dage
Ved deltagelse i relevante temadage/efteruddannelse/kurser, hvor den nyeste viden deles med
det mål at sikre konstant optimal behandling
Via supervision
Gennem samarbejde med hjerteforeningen
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed.
Audits, hvor cases diskuteres.
Logbog.
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Gravide med anden etnisk herkomst end dansk
Formål:
Jordemoderen skal sikre, at den gravide og hendes familie trods eventuelle sproglige og kulturelle
barrierer får optimal omsorg under graviditet, fødsel og barsel.
Beskrivelse af det faglige område:
Gruppen af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er heterogen. Mange er ressourcestærke og
velfungerende, mens andre er udsatte af forskellige årsager og har behov for et udvidet tilbud. Ved
bedømmelse af den enkelte kvindes risiko bør man tage hensyn til individuelle risikofaktorer. Specielt
børn af kvinder født i Tyrkiet, Somalia og Pakistan har en øget risiko for perinatal og neonatal
morbiditet og mortalitet sammenlignet med etnisk danske børn (kilde 1).

Kompetencer for at udføre konsultation for gravide med anden etnisk herkomst end
dansk

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
gravide fra etniske
minoritetsgrupper
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode
patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i
kvindens situation (krop, psyke, sociale situation)
Sikrer, at den gravide og hendes partner forstår
formålet med jordemoderundersøgelserne
Afdækker eventuelle tidligere obstetriske indgreb
foretaget i kvindens hjemland og sikrer at kvinden har
et realistisk billede af, hvordan indgreb forgår i
Danmark, herunder bedøvelse, sikkerhed, personale
på stuen
Har viden om de forskellige former for kvindelig
omskæring og deinfibulation samt henviser til
obstetriker i de relevante situationer
Anvender sin viden om de tilstande, som er særligt
hyppige hos kvinder med anden etnisk herkomst end
dansk, herunder D-vitamin mangel, anæmi,
hæmoglobinopati, infektionssygdomme, seksuelt
overførte sygdomme og diabetes. Hermed er
jordemoderen med til at sikre, at den gravide får
relevant information og de nødvendige undersøgelser
Ved hvordan hun skal rådgive og vejlede ved
konsangvinitet
Anvender sin viden om tortur eller krigsofres
oplevelser af graviditet og fødsel
Varetager fødselsforberedelse specifikt for den
enkelte etniske gruppe
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Hvordan opnås kompetencerne?:
Via deltagelse i relevante temadage/konferencer, som omhandler de etniske familiers liv og
problematikker
Gennem dialog med andre fagpersoner som arbejder med etniske kvinder/familier,
eksempelvis Mødrehjælpen, Sex og samfund, medarbejdere fra Asylcentre, ulandskyndige
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Audit på patientforløb
Logbog

Socialt og psykisk sårbare gravide
Formål:
Gennem støtte til den gravide og hendes partner medvirkes til en positiv udvikling under graviditet,
fødsel og barsel, herunder styrkelse af kvindens/familiens opfattelse af egne ressourcer og
handlekompetence. Jordemoderen skal især fokusere på at støtte parret i familiedannelsen, og
medvirke til at koordinere det tværfaglige samarbejde. Den samlede indsats har endvidere til formål at
mindske risikoen for, at kvinden udvikler fødselsdepression.
Beskrivelse af det faglige område:
Denne gruppe rummer blandt andre gravide under 20 år, samt gravide med tidligere eller nuværende
psykiske lidelser/diagnoser, herunder manio-depressiv psykose, skizofreni, angst, tvangstanker,
fødselspsykose samt forskellige former for spiseforstyrrelser.
Blandt gruppen af særligt sårbare gravide findes en overvægt af kortuddannede kvinder, kvinder, der
skal være alene med barnet, og kvinder, som selv kommer fra brudte familier og har et ustabilt
netværk. Overvægt og rygning ses også ofte.
Disse kvinder har brug for et særligt graviditetstilbud med henblik på at de kan føle sig parate til
moderskabet, og der vil ofte være behov for kontakt til blandt andre socialrådgiver, familierådgiver og
sundhedsplejerske.
Ud over de psykosociale problemstillinger er denne gruppe i øget risiko for obstetriske
komplikationer, herunder præterm fødsel.
Jordemoderen er den gennemgående kontaktperson i graviditeten. Hun hjælper parret med at
afstemme forventninger, afdækker et eventuelt behov for tværfaglig støtte og koordinerer denne.
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FAKTABOKS - Sårbare gravide
 På Rigshospitalet har vi ca. 3000 konsultationer årligt med sårbare gravide
 De gravide henvises blandt andet på grund af depression, angst, manio-depressiv psykose,
tvangstanker, incest, anoreksi og bulimi
 Ca. 7% af nybagte fædre får fødselsdepression
 Mellem 10 og 14 % af alle kvinder får en depression efter fødslen - 12-16 % får en depression
allerede under graviditeten
 Spædbørnspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital blev etableret i 1992. Der er et tæt
samarbejde med afdelingen og de obstetriske og psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden,
omkring psykisk syge gravide, barslende og spædbørnsmødre

Kompetencer for at udføre konsultation for socialt og psykisk sårbare gravide

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
graviditets-, fødsels- og
barselsforløb hos grupper af
sårbare kvinder
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode
patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i
kvindens situation (krop, psyke, sociale situation)
Arbejder tværfagligt og tværsektorielt, henvise til
relevante samarbejdspartnere og medvirke til at
koordinere indsatsen omkring den sårbare gravide
(bl.a. socialforvaltningen, sundhedsplejen, psykolog
fra affektiv klinik, psykiater fra afd. O på RH,
børnepsykiater fra BBH, Mødrehjælpen)
Har kendskab til samarbejdspartneres fagområde
Har kendskab til henvisningsmuligheder og
lovgivning på området
Har interesse for og særlig viden om psykiske
lidelser og diagnoser
Opsporer tegn på eventuel psykisk sygdom,
tidligere incest/overgreb og/eller misbrug hos
kvinden eller partneren
Forestår fødselsforberedelse til mindre grupper,
herunder eksempelvis unge gravide
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Hvordan opnås kompetencerne?:
Gennem dialog og refleksion med relevante samarbejdspartnere
Via relevante temadage
Via teammøder samt tværfaglige og tværsektionelle samarbejdsmøder
Gennem kommunikationskurser, herunder den motiverende samtale og konflikthåndtering
Gennem kursus i relationsdannelse og forældreskab
Ved faglig supervision
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Kvalitetsudvikling med systematisk opfølgning på relevante data
Journalaudit
Logbog

Gravide med fødselsangst
Formål:
At en kvinde, som føler angst for den kommende fødsel, kommer styrket gennem graviditet, fødsel og
barsel, samt at kvinden bevarer tilliden til ”systemet og en tro på egen formåen og evner.
Beskrivelse af det faglige område:
Igennem de seneste 10 år er antallet af sectio på ”maternal request” steget. Sundhedsstyrelsens MTVrapport fra 2005 ”Kejsersnit på moders ønske” (kilde 7) viser, at ca. 1000 kvinder om året ønsker
planlagt kejsersnit på maternel request. Ca. 80% af disse er flergangsfødende. 93% af de
flergangsfødende kvinder, der har ønsket kejsersnit, begrunder ønsket med baggrund i en tidligere
fødselsoplevelse.

FAKTABOKS – Gravide med fødselsangst

 Sundhedsstyrelsens MTV tyder på, at samtaler og information skaber tryghed. Det understøtter
en undersøgelse fra Herlev hospital, der konkluderer, at fødselsaftaler skaber tryghed og stor
tilfredshed hos de fødende. Derudover viser undersøgelsen, at 48 % flytter sig fra et ønske om
planlagt kejsersnit til at indgå en fødselsaftale. Af disse føder 70 % vaginalt
 Angst synes at være en væsentlig grund til ønsket om kejsersnit, og det estimeres i
Sundhedsstyrelsens MTV, at 6-10% af alle gravide frygter fødslen
 Angst er typisk baseret på yderst komplekse og multifaktorielle forhold, som kræver en
individuel afdækning. Samtaler med en jordemoder har til formål at have en
forebyggende/opsporende effekt (kilde 7)
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Kompetencer for at udføre konsultation for gravide med fødselsangst

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden
om graviditets-, fødsels- og
barselsforløb hos kvinder
med fødselsangst
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere
gode patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Er særligt motiveret for at arbejde med psykologiske
aspekter
Arbejder selvstændigt og fleksibelt i forhold til behov for
individuelle forløb
Kan indgå i dialog med/fungere som sparringspartner for
den gravide, indfølende og empatisk
Kan rumme og håndtere svære følelser, såsom for
eksempel vrede, sorg, skyld og skam hos den gravide
Giver den gravide mulighed for, åbent og tillidsfuldt, at
fortælle om og forholde sig til den angst, hun føler, i et
fordomsfrit rum, hvor hun føler sig respekteret og taget
alvorlig
Giver den gravide mulighed for at blive afklaret med,
hvad angsten handler om, og få bearbejdet tidligere
oplevelser, for eksempel tidligere traumatisk
fødselsforløb
Sikrer, at den gravide får mulighed for at blive henvist
videre til psykologbehandling, såfremt den angst,
kvinden oplever, viser sig dyb og alvorlig
Informerer den gravide og hendes partner fagligt og
sagligt om de forskellige muligheder, der er for
forløsning, vaginal fødsel, eventuelt med en fødselsaftale,
eller elektivt sectio samt fordele/ulemper/bivirkninger
ved henholdsvis vaginal fødsel kontra sectio
Sikrer, at den gravide oplever medinddragelse i
beslutningsprocessen og ved eventuel formulering af
fødselsaftale
indgår en realistisk fødselsaftale og formidler værdien af
en fødselsaftale til kolleger
Indgår i et tæt samarbejde med obstetriker/psykolog

Hvordan opnås kompetencerne?:
Gennem kursus i samtaleteknik eller terapeutisk uddannelse
Ved supervision
Via jævnlige møder med obstetriker – evt. med deltagelse af psykolog, hvor det skønnes
nødvendigt
Gennem dialog med personale fra andre hospitaler med henblik på erfaringsudveksling
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Via deltagelse i relevante kurser, hvor den nyeste viden deles, med det mål at sikre konstant
optimal behandling
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshedsundersøgelser, herunder efterfødselssamtaler
Journalaudit
Logbog
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Kompetencer ved plejen af indlagte gravide
Formål:
At sikre, at den gravide får optimal psykisk og fysisk pleje og omsorg under indlæggelsen.
Beskrivelse af det faglige område:
Patienter med akutte eller kroniske sygdomme samt tilstande, der relaterer sig til graviditeten,
herunder præeklampsi og truende for tidlig fødsel.

Kompetencer for jordemoderen der varetager plejen af indlagte gravide

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden
om omsorg, pleje og
behandling af indlagte med
graviditetskomplikationer
 Have viden om relevante
forebyggende og
sundhedsfremmende
initiativer
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere
gode patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt
Jdm. på min. kompetencetrin 2
 Scanne cervix
 Scanne fostervandsindeks

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Visiterer patienter ved telefoniske og akutte
henvendelser
Koordinerer forløb med henvisende afdeling og med
primærsektoren
Planlægger og udfører undersøgelser og prøver
Medvirker til, at den gravide får fyldestgørende
information om sin situation, så hun føler sig tryg ved
den behandlingsplan, der lægges
Medvirker til, at den gravide og hendes partner oplever
kontinuitet i information og vejledning, i pleje og
behandling og i de fagpersoner, der er involverede i
forløbet
Er i stand til at varetage vanskelige samtaler og vurdere,
hvornår der bør henvises til andre relevante fagpersoner
(herunder psykolog, socialrådgiver og præst)
Forestår relevant fødsels- og barselsforberedelse
Skanner på indikation indlagte gravide

Hvordan opnås kompetencerne?:
Ved efteruddannelse i intensivpleje vedligeholdes og videreudvikles kompetencerne
Gennem kursus i obstetrisk ultralyd med særlig fokus på tilvækst og cervixmåling
Via undervisning i relevante obstetriske områder, herunder obstetrisk færdighedstræning
Via supervision
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Logbog
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Kompetencer ved akutmodtagelse og fødslen
Formål:
At sikre trygge forløb og en god oplevelse for den fødende og hendes partner, uanset hvordan kvinden
vælger at føde. At minimere komplikationer under og efter fødslen, så mor og barn kommer igennem
fødslen med bedst mulig sundhedstilstand (kilde 1, s. 151).
Beskrivelse af det faglige område:
Jordemoderen skal medvirke til:
At sikre trygge forløb, uanset hvor og hvordan kvinden vælger at føde
At mor og barn kommer igennem fødslen med bedst mulig sundhedstilstand
At minimere komplikationer under og efter fødslen
At bidrage til en god fødselsoplevelse for kvinden og hendes partner
Jordemoderens selvstændige arbejdsområde er beskrevet i ”Cirkulære om jordemodervirksomhed”
samt ”Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for svangreomsorgen, 2009” (kilde 2,3).
Patologiske forløb varetages i samarbejde med afdelingsjordemoder, vicechefjordemoder og/eller
læge.

Jordemoderen skal kunne:

Håndtere akutte henvendelser i graviditeten
Behandle gravide i den akutte/intensiv fase
Igangsætte fødsel efter ordination
Lede den ukomplicerede fødsel i afdelingen og i hjemmet
Varetage den komplicerede fødsel
Agere ved akutte hændelser ved en forventet normal fødsel: dystoci, truende asfyksi,
blødning, truende uterusruptur, eklampsi, fastsiddende skuldre
Assistere ved indgreb (herunder cup-anlæggelse, suturering af større bristninger, manuel
placentafjernelse, epiduralanlæggelse mv.)
Varetage aborter efter 12. uge og foetus mortuus
Medvirke til, at den fødende og hendes partner får fyldestgørende information om
situationen, så de føler sig trygge gennem forløbet
Kommunikere åbent og tillidsvækkende
Udskrive efter fødsel
Visitere til indlæggelse på sengeafsnit eller til opfølgning hos praktiserende læge samt
sundhedsplejerske
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Beskrivelse af konkrete faglige kompetencer for jordemoderen på fødegangen
Kompetencetrin:
Da en forventet normalfødsel kan udvikle sig uden varsel til en kompliceret fødsel, skal jordemoderen
kunne varetage hele det selvstændige virksomhedsområde. De konkrete faglige kompetencer
beskrevet i det efterfølgende varetages af alle jordemødre med udgangspunkt i den enkeltes
kompetence.
Nyuddannede jordemødre (kompetencetrin 1) samt nyansatte jordemødre med erfaring skal have et
tæt samarbejde med afdelingsjordemoderen i de komplicerede forløb i det første ½-1 års ansættelse.
Den erfarne jordemoder på kompetencetrin 3 har øje for læringsaspekter og bidrager til faglig
refleksion f. eks ved obstetrisk konference eller andre læringssituationer
Jordemødre med mere end 2 års anciennitet varetager uddannelsen af jordemoderstuderende på
fødegangen.
Jordemødre på kompetencetrin 3 og 4 kan varetage afdelingsjordemoderopgaver efter individuel
kvalifikationsevaluering.
Afdelingsjordemoderen er sparringspartner for jordemødre samt læger i akutte situationer og
bidrager til at prioritere den faglige indsats.

Modtagelse af den fødende

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal kunne:

Indhenter relevante oplysninger via
journal samt dialog med den fødende
Foretager en indledende vurdering i
henhold til afdelingens instruks
Informerer og vejleder individuelt den
fødende og hendes partner i det videre
forløb
Evner at identificere kvindens aktuelle
behov og udfører relevante handlinger
sikkert og rutineret – er herunder
opmærksom på særlig støtte omkring evt.
lang latensfase
Videregiver informationer til relevante
samarbejdspartnere
Tager initiativ til tværfagligt samarbejde
til gavn for den fødende

 Danne sig et relevant og samlet billede af
kvindens/familiens fysiske, psykiske og
sociale situation og planlægge sine
handlinger ud fra dette
 Vurdere om kvinden er i fødsel samt
iværksætte relevante obstetrisk tilbud i
samarbejde med den fødende og hendes
partner
 Erkende patologiske tilstande og
iværksætte relevante handlinger
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Jordemoderstøtte/jordemoderfaglig omsorg i
fødselsforløbet

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal:

Får hurtigt overblik over journalen og
identificerer fysiske og psykiske
problemstillinger
Bidrager aktivt og professionelt til en god
fødselsoplevelse
Planlægger et hensigtsmæssigt forløb i
samarbejde med parret, ud fra kvindens
og barnets ressourcer og behov samt
relevante procedurer/vejledninger
Varetager dialogen om det informerede
valg vedrørende eksempelvis klyx,
smertelindring, mobilisering,
aktiv/afventende ledelse af fødslen,
omfang af personalets tilstedeværelse på
stuen mv.
Observerer kvindens almentilstand og
hvordan hun tackler veer og vejrtrækning.
Sikrer sig, at kvindens reaktioner tolkes
korrekt
Anvender faglig viden til at skelne mellem
normale og patologiske problemstillinger
for mor og barn
Handler på patologiske forløb og
prioriterer relevant ved tilkald af
samarbejdspartnere

 Have kendskab til kvindens tidligere og
aktuelle forløb og således være forberedt
på at møde kvinden/parret med
udgangspunkt i lige netop deres forløb.
Dette forudsætter kontinuerlig
tilstedeværelse i den aktive del af fødslen
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Fosterovervågning under fødslen

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal:

Vurderer løbende kvindens/fosterets
behov for overvågning
Anvender relevant metode til
fosterovervågning
Håndterer og tolker overvågningen
sufficient under hele fødselsforløbet og
handler relevant ved ikke normale
tilstande (f.eks stillingtagen til
kontinuerlig eller intermitterende CTG,
lejeændring, O2, skalpelektrode,
konference med afd.jdm/vagthavende
læge mhp. scalp-pH, cupforløsning, sectio)
Tilgodeser parrets behov for passende
information også, når overvågningen giver
anledning til bekymring eller hurtig
handling

 Have et grundigt kendskab til afdelingens
retningslinier for forsterovervågning
under fødslen
 Være STAN certificeret

Jordemødre, som ikke er STAN certificerede, kan ikke varetage fødsler med STAN overvågning
selvstændigt.
Jordemødre på kompetencetrin 3-5 kan supervisere jordemødre i komplicerede og komplekse
situationer. Afd. jordemoderen kan tage scalp–pH samt anlægge en udgangscup.

Smertelindring af den fødende

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal kunne:

Tager udgangspunkt i den enkelte kvinde
samt fødslens progression
Undersøger og vurderer den fødende
Vurderer hvilken medicinsk/ikke
medicinsk smertelindring, der vil være
den bedste for den fødende
Vurderer om smertelindringen har den
rette effekt

 Danne sig et billede af kvindens behov for
hjælp til smertehåndtering, og ud fra
kvindens behov og barnets tilstand,
informere og vejlede professionelt om
mulighederne for smertelindring (nærvær,
massage, bevægelse, bad, hvile samt
medikamentel smertelindring)

Udover de basale tilbud om smertelindring, vil jordemoderen kunne udvide sine kompetencer med
kursus i obstetrisk akupunktur efter en individuel kompetenceplan.
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Presseperioden

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal kunne:

Afdækker ressourcer og behov hos den
fødende og hendes partner
Individualiserer information og vejledning
i presseperioden (presseteknik,
smertelindring og fødestillinger)
Vurderer løbende progression og
fostertilstand i henhold til afdelingens
retningslinier
Erkender patologiske tilstande og kalder
relevant hjælp

 Imødekomme kvindens behov for tryghed
og nærvær
 Være opmærksom på barnets tilstand,
fødslens progression samt kvindens behov
for vejledning
 Påtage sig lederskabet på fødestuen og
uddelegere relevante funktioner til sosuassistenten

Akut sectio

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal kunne:

Er bevidst om og handler iht. de forskellige
procedurer vedrørende grad 1,2 og 3
sectio
Tilkalder/alarmerer relevant personale.
Rapporterer kort, klart og relevant (sikker
kommunikation)
Anlægger IV adgang og kathèr a demeure
Bevarer ro og overblik og bevarer den
primære kontakt til den fødende
Overvejer i samarbejde med læge/afd.jdm
evt. indgift af vehæmmende medicin
Informerer roligt om, hvorfor der skal
laves sectio, tidsperspektiv, hvad der sker
på OP, opvågning med udgangspunkt i den
individuelle situation

 Erkende den patologiske tilstand og
indikationen for akut sectio.
 Tilkalde relevant personale
 Klargøre, berolige og informere den
fødende og de pårørende
 Handle sikkert i henhold til afdelingens
rutiner ved sectio

Afdelingsjordemoderen er sparringspartner for de ansvarshavende læger i forhold til beslutning om
akut sectio og kan fungere som teamleder i den akutte fase.
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Den tidlige barsel, tiden på fødegangen efter
den vaginale fødsel

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal kunne:

Observerer behandlingskrævende
tilstande hos mor og/eller barn post
partum
Iværksætter og udfører relevant
behandling eventuelt i samarbejde med
læge
Støtter og vejleder i forbindelse med
ammeetablerings processen
Informerer om fordelene ved at lægge
barnet hud-mod-hud
Bidrager til at skabe ro på stuen

 Anvende relevant viden om omsorg, pleje
og behandling af de nybagte forældre og
deres barn

Mono – og tværfagligt samarbejde på
akutmodtagelse og på fødestuen

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Jordemoderen skal kunne:

Kender samarbejdspartneres og egne
ansvars – og kompetenceområder
Forstår at være fleksibel, lydhør, tolerant
og loyal i forbindelse med samarbejdet og
arbejdsopgaverne
Evner at vise selvindsigt
Kender betydningen af fælles sprog og
anvender kommunikation, der er
rummelig med respekt for kulturelle,
religiøse og sociale forhold
Taler respektfuldt om den
gravide/fødende, på det nonverbale og
verbale niveau både inde på og udenfor
fødestuen
Forklarer evt. indbyrdes faglig tale på
stuen, så den fødende/gravide og hendes
partner kan forstå samtalens indhold. Ved
hvornår situationen kræver faglig dialog
udenfor stuen og sørger for, at kvinden
ikke lades alene.
Er loyal overfor kollegaers og
samarbejdspartneres beslutninger
Kommunikerer klart, så der ikke opstår
misforståelse
Udviser vilje, engagement og loyalitet
overfor kollegaers arbejde

 Kommunikere i en god og respektfuld tone
 Udvise ansvarlighed, loyalitet og
fleksibilitet, og herved bidrage til et
positivt og konstruktivt arbejdsmiljø
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Beskrivelse af faglige kompetencer for jordemoderen på akutmodtageafsnit 4023
Jordemødre på kompetencetrin 2 kan varetage opgaverne på afsnit 4023 med tæt sparring med
afdelingsjordemoder eller anden erfaren kollega.
Nyansatte jordemødre på kompetencetrin 3 og 4 kan varetage akut modtagefunktion efter individuel
vurdering.
Hvordan opnås kompetencerne?:
Via et individuelt introduktionsprogram
Gennem STAN-certificering og efterfølgende regelmæssig recertificering
Via deltagelse i genoplivning af nyfødte samt hjertestopundervisning
Via deltagelse i obstetrisk færdighedstræning
Vedligeholdelse af kompetencer falder inden for jordemoderens forpligtelse til at holde sin
faglige viden ajour og følge med udviklingen (kilde 4). Dette kan bl.a. foregå gennem de årlige
obligatoriske undervisningsdage samt gynækologisk/obstetrisk efteruddannelse i Juliane
Marie Centret.

.Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Individuel statistik
Audit på fødselsforløb
Logbog
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Kompetencer på barselsafsnit
Formål:
Formålet er at observere mors og barns velbefindende samt at styrke familiedannelsen og støtte
forældrene i omsorgen for deres nyfødte barn med udgangspunkt i familiens ressourcer og behov.
Beskrivelse af fagområdet:
Jordemoderen skal medvirke til at skabe gode betingelser for familiedannelse. Familiedannelsen er en
proces, hvor forældrene blandt andet skal lære barnet og dets basale behov at kende, samtidig med at
de skal lære nyt om hinanden i nye roller og relationer.
Jordemoderen skal være opmærksom på samt give parret relevant viden om moderens restitution,
fysisk og psykisk, herunder vandladning, blødning, kost, søvn, genoptræning og psykiske reaktioner på
det at være blevet mor og familie.
Viden om ammeetablering og barnets trivsel formidles til parret, herunder fysiologisk/hormonel
påvirkning af brystet, praktisk og teoretisk viden om etablerings- og læringsprocessen for mor og barn
til korrekt sutteteknik samt eventuelle problemstillinger i forbindelse med denne proces.
Endvidere skal jordemoderen sikre, at parret opnår viden om spædbarnspleje, herunder relevant viden
om fysiske tilstande og spædbarnets kompetencer.
Jordemoderen betragtes som erfaren basisbarseljordemoder efter 1 års anciennitet i
barselsafdelingen.

Kompetencer for jordemoderen der varetager basisbarselspleje

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
omsorg, pleje og behandling
af de nybagte forældre og
deres barn
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere
gode patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Yder pleje, omsorg og observation af mor, far og barn
under indlæggelsen
Observerer behandlingskrævende tilstande hos mor
og/eller barn post partum
Varetager PKU og hørescreening
Iværksætter og udfører relevant behandling eventuelt i
samarbejde med læge
Støtter og vejleder i forbindelse med ammeetablerings
processen eller anden form for ernæring af den nyfødte
Vurderer mor/far-barn tilknytning
Sikrer, at parret har viden om relevante tilstande hos
mor og barn, der kræver henvendelse til læge eller
fødestedet med henblik på udredning og eventuel
behandling
Varetager udskrivelsessamtale herunder gennemgang
af fødslen
Koordinerer sundhedsplejerskens besøg hos familien
og formidle relevant viden til sundhedsplejersken
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Kompetencer for jordemoderen der varetager specialbarselspleje

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
omsorg, pleje og behandling
af de nybagte forældre og
deres barn
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere
gode patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Yder basis barselspleje og derudover:
Plejer børn med specielle behov, herunder de
senmature børn
Varetager udvidet hørescreening
Varetager observationen af kvinder, der har født ved
kejsersnit i lokalbedøvelse
Udfører i samarbejde med læge intensiv barselspleje
Varetager i samarbejde med læge sondeernæring af
nyfødte
Varetager lysbehandling af nyfødte med gulsot
Underviser studerende, kolleger og nyansatte i området
Varetager barselsforberedelse

Hvordan opnås kompetencerne?:
Individuelt introduktionsprogram
Gennem efteruddannelse i intensiv barselspleje vedligeholdes og videreudvikles
kompetencerne
Via interne og eksterne netværksmøder til udveksling og undervisning inden for området
Via deltagelse i obstetrisk færdighedstræning
Gennem uddannelse til IBCLC
Gennem neonatal uddannelse med fokus på barselsspecialer
Gennem uddannelse i voksenundervisning og formidling, herunder kursus i den svære
samtale.
Gennem undervisning i familiedannelse
Via de moduler fra Obstetrisk efteruddannelse, der har relevans for området
Gennem anden post graduat uddannelse, der kan give baggrund for at udvikle og integrere nye
tiltag i afdelingen og evaluere disse
Ved faglig supervision
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlige MUSamtaler
Patienttilfredshed
Kvalitetssikring/udvikling
Tværfaglig evaluering udefra af andet personale
Logbog
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Kompetencer for jordemødre med særlige funktioner i
det obstetriske område
Nedenstående skema skitserer de særlige jordemoderfaglige funktioner og mulige karriereveje i
Juliane Marie Centret. Efterfølgende er de enkelte områder beskrevet.

Kliniske og
administrative
specialfunktioner

Sonograf
Prænatal vejleder

Udvikling

Kvalitetskoordinator

Forskning

Uddannelse

Forskningsassistent Prægraduat:
(niveauopdelingen) Uddannelsesansvarlig
Jordemoder, Ph.D
jordemoder

Klinisk
Afdelingsjordemoder jordemoderSeniorforsker
specialist
Akupunktør
Koordinator Forskningsleder
Kode/registrerings- for
Jordemoder,
jordemoder
E-learning
seniorforsker

Ledelse

Vicechefjordemoder
Chefjordemoder
Forskningsleder

Postgraduat:
Kursusleder,
obstetrisk
efteruddannelse
Underviser i
obstetrisk
færdighedstræning

Nøglefunktioner:
Der er forskellige nøglefunktioner i klinikken. Det kan eksempelvis være i forhold til
akkrediteringsprocessen, patientsikkerhed, suturering, ernæringsscreening og smertebehandling.
Nøglefunktionerne kan være permanente, men kan også være midlertidige i forbindelse med projekter
o.l.
Nøglefunktionerne er ikke beskrevet i kataloget.
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Sonograf
Formål:
At den gravide tilbydes obstetriske scanninger på et højt fagligt niveau. En sonograf med
jordemoderfaglig baggrund kan bidrage til at skabe faglig kontinuitet og give mulighed for, at andre
obstetriske problemstillinger kan afklares.
Scanningstyper
Nakkefoldscanning
Doubletest
Risikoberegning

Gennemscanning

IUGR
Flowmåling
Underkropspræsentation
Cervix længde
Placenta lokalisation
Hjertescanning

Gennemscanning af
gemelli gravide

Assistere ved invasive us

Kommunikative
færdigheder

Jordemoderens
Viden og færdigheder

Evaluering af kompetencer

Erfaring fra obstetrisk special afd.
Teoretisk viden om nakkefoldscanning.
Sonografkursus (6 uger)
Praktisk oplæring i 6 mdr.
Undervisning:
I fosterets udvikling
Misdannelser
Kromosomsygdomme
Ovenstående færdigheder
Desuden undervisning i:
De tilstande, der kan opstå
under graviditeten
Den anbefalede
behandlingsplan i
forbindelse med patologiske
fund
Casegennemgang en gang
om måneden
Undervisning i:
Risiko ved
gemelligraviditeter
Behandlingsplan for
gemelligraviditeter
Monochoriotiske og
dichoriotiske gemelli
Undervisning i:
CVS og AC
Prøvetagningsprocedure
Undervisning i:
Den svære samtale
Formidling af resultatet
Krisereaktioner
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Bestået kursus
Herefter årlig certificering

Certificering hvert andet år
Dokumentation for:
Gennemgået
undervisning
Klinisk kompetence
Superviceret
varetagelse
Selvstændig varetagelse
(Logbog)
Dokumentation for:
Gennemgået
undervisning
Klinisk kompetence
Selvstændig varetagelse
(Logbog)
Dokumentation for:
Gennemgået
undervisning
Klinisk kompetence
Dokumentation for:
Gennemgået
undervisning
Klinisk kompetence
Superviseret
varetagelse af forløb

Prænatal vejledning
Formål:
At støtte og vejlede par, der er gravide/planlægger graviditet, så de kan tage et kvalificeret informeret
valg om fosterdiagnostik.
Beskrivelse af det faglige område:
Vejledning om prænatalscreening og -diagnostik
Visitation af gravide, der har behov for rådgivning af speciallæger
Rådgivning efter risikoberegning
Rådgivning ved fund af letale misdannelser
Planlægning/ koordinering af ab. pro. forløb, kontakt til abort samrådet og relevante afdelinger
Information om resultater af invasiv diagnostik

Kompetencer for jordemoderen der varetager prænatal vejledning

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Anvende relevant viden om
prænatal diagnostik
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende
 Planlægge og koordinere gode
patientforløb
 Informere, vejlede, støtte
 Arbejde tværfagligt

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Giver en overskuelig og neutral information om
risikoberegning
Møder patienten/parret der, hvor de er, i den
krise de ofte befinder sig i
Rådgiver kvinder og par, som tidligere har fået
afbrudt graviditeten, og som nu har fornyet
graviditetsønske, eller som allerede er gravide
Koordinerer den gravides forløb

Hvordan opnås kompetencerne?:
Undervisning om nakkefoldskanning og risikoberegning
Kursus i klinisk genetik
Kursus i kommunikation for personale med korttidskontakt til patienter
Ajourføre sig med kurser om ultralydsskanning og andre emner, som berører funktionens
emneområder
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshed
Audit på forløb
Logbog
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Obstetrisk akupunktur
Formål:
At afhjælpe gener og smerter under graviditet, fødsel og barsel og derigennem øge kvindens
velbefindende. Det er ligeledes et formål at minimere medicinindtagelse og nedsætte risikoen for, at
kvinden sygemeldes på grund af graviditetsrelaterede komplikationer.
Beskrivelse af fagligt område:
Akupunktur kan anvendes i graviditeten, under fødslen og i barselsperioden, som et supplement til
øvrige behandlingstilbud.
WHO opdeler virkningerne af akupunkturbehandling i følgende 3 punkter:
-

akupunktur lindrer smerter
akupunktur styrker immunforsvaret
akupunktur regulerer forskellige fysiologiske funktioner

I graviditeten og i barselsperioden kan akupunktur blandt andet anvendes mod:
-

hovedpine/migræne
emesis/hyperemesis
søvnløshed
tobaksafhængighed
smerter i bevægeapperatet
ødemer

Under fødslen er der evidens for akupunkturens smertelindrende effekt, hvilket også gør sig gældende
for bl.a. behandling af efterveer i barselsperioden.
Akupunktur er uden bivirkninger, og WHO har godkendt akupunktur som behandlingmetode.

Hvordan opnås kompetencerne?:
Kursus i obstetrisk akupunktur
Praktisk oplæring og supervision af jordemoder med Akupunktør uddannelsen
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede:
Årlig MUSamtale
Patienttilfredshedsundersøgelser
Logbog
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Den uddannelsesansvarlige jordemoder
Formål:
At sikre, at studieordningen følges og dermed at opfylde forpligtelse som uddannelsesinstitution,
herunder sikre, at kontaktjordemødrene er forberedte til opgaven, samt at koordinere fordelingen af
studerende internt.

Kompetencer for den uddannelsesansvarlige jordemoder

Hvad skal jordemoderen kunne?

 Planlægge og koordinere
gode studieforløb
 Kommunikere åbent og
tillidsvækkende med såvel
studerende som vejledere
 Vejlede og støtte den
studerende
 Indgå i konfliktløsning
mellem studerende og
vejleder
 Motivere og supervisere
vejledere til arbejdet med
de studerende
 Bidrage til at skabe et godt
læringsmiljø i afdelingen.
 Bidrage til et godt
samarbejde med
jordemoderskolen

Hvad gør jordemoderen i praksis?

Tilrettelægger den kliniske undervisningsperiode og den
obligatoriske undervisning og eksamen
Udarbejder vagtskemaer i samarbejde med den
studerende og dennes kontaktjordemoder
Er kontaktperson for den studerende samt dennes
kontaktjordemoder/sygeplejerske
Planlægger og afholder forventnings- og
midtvejssamtale
Er eksaminator i forbindelse med den kliniske, interne
prøve
Er frontfigur på det pædagogiske arbejde i afdelingen
Er en god rollemodel for såvel studerende som deres
kontaktjordemoder
Støtter kontaktjordemoderen og bidrager til, at denne
bliver kompetent til at håndtere opgaven

Hvordan opnås kompetencerne?:
Ifølge studieordningen kræves der minimum 1/6 diplommodul svarende til den kliniske
vejlederuddannelse. Der tilstræbes, at den uddannelsesansvarlige jordemoder har en bred
pædagogisk uddannelse svarende til masterniveau
Gennem bred klinisk erfaring fra større specialafdeling, minimum 3 år
Hvordan evalueres det, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Evaluering af studieforløbene
Logbog
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Kode-registreringsjordemoder
Formål:
At den jordemoderfaglige omsorg og obstetriske behandling bliver registreret korrekt i GS åben og
Fødedatabase/DOCU-live.
Korrekt registrering optimerer afdelingens mulighed for at vurdere/evaluere praksis og arbejde
målrettet i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.
Registrering i GS åben og fødedatabase/DOCU-live er væsentligt i forhold til DRG taksering af
afdelingens ydelser.
Beskrivelse af fagområdet:
Arbejdsopgaver defineres og prioriteres i samarbejde med klinikledelsen og ud fra deadlines for
færdigregistrering og DRG.

Kompetencer for Kode-registreringsjordemoder

Jordemoderen skal:

 Gennemgå journaler og sammenholde disse med indtastninger i fødedatabase/DOCU-live
og GS åben
 Færdigregistrere og afslutte journaler
 Opdatere jordemodergruppen/lægegruppen om nye koder og ændringer i kodepraksis
 Undervise nyt personale i kodning
 Koordinere og harmonisere kodningspraksis med det øvrige personale i afdelingen, der
koder

Hvordan opnås kompetencerne?:
Kode/registreringsjordemoderen skal have flerårig klinisk erfaring og være fortrolig med
kodearbejde og obstetrisk database
Hvordan evalueres det, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Dialog med klinikledelse og andre kolleger med kodefunktion

Klinisk jordemoderspecialist
Formål:
Den kliniske jordemoderspecialist skal medvirke til at sikre den bedste jordemoderfaglige kvalitet og
udvikling.
Beskrivelse af det faglige område:
Jordemoderfaglig udvikling er et meget bredt begreb som dækker over mange områder, og den
kliniske jordemoderspecialists arbejdsopgaver vil løbende forandre sig. Arbejdsopgaver og
funktionsområde defineres derfor i tæt samarbejde med klinikledelsen.
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Kompetencer for klinisk jordemoderspecialist

Jordemoderen skal varetage:

 Facilitering, igangsætning og fastholdelse af udviklings- og forskningsprojekter i
afdelingen
 Indgå i tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter
 Implementere forskningsbaseret og/eller best practice jordemoderomsorg
 Løbende monitorering og evaluering af den jordemoderfaglige kvalitet
 Være med til at skabe et udviklende læringsmiljø
 Udvikle optimale patientforløb
 Holde sig informeret om, søge indflydelse på og debattere den jordemoderfaglige
udvikling på internationalt-, lands-, sygehus- og afdelingsplan
 Profilere afdelingen udadtil
 Medvirke til at søge midler til udviklings- og forskningsprojekter

Hvordan opnås kompetencerne?:
Udviklingsjordemoderen skal have flerårig klinisk erfaring og kendskab til obstetriske klinikkers
arbejdsgange, og derudover en relevant videreuddannelse på minimum master niveau med henblik på
kliniske/pædagogiske/kommunikative og forskningsmæssige kompetencer.
Grunduddannelse på minimum masterniveau
Holde sig ajour med og informere afdelingens personale om jordemoderfaglige
udviklingstendenser
Sparre med klinikledelsen og obstetrisk lederteam
Afholde og undervise på relevante kurser, temadage, symposier og lignende
Skrive artikler og indlæg på konferencer
Samarbejde og skabe netværk på tværs af faggrupper, afdelinger, hospitaler og sektorer
Repræsentere afdelingen i relevante udvalg, råd, arbejdsgrupper og lignende
Deltage i afdelingens akkreditering
Tæt samarbejde med forskningsenheden

Hvordan evalueres det om kompetencerne er til stede?:
Årlige MUSamtaler
Løbende dialog med klinikledelse og kolleger
Årsrapport i relation til den aktuelle strategi
Brugertilfredshedsundersøgelser i forhold til fokuserede områder
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Forskningsjordemoder
Formål:
At der til Juliane Marie Centrets kerneydelser hører forskning udført af jordemødre med det formål at
udvikle faget med afsæt i god, videnskabelig funderet praksis for derigennem at bidrage til at opnå den
bedste jordemoderfaglige omsorg og behandling i klinisk praksis.
Mål:
At jordemødre med interesse for forskningsbaseret udvikling af de jordemoderfaglige ydelser får
muligheder for at uddanne sig til at kunne indgå som aktive medarbejdere i forskningsgrupper og til
selvstændigt at forestå forskning.
Delmål:
At jordemødre med forskningsinteresse søger ansættelse i Juliane Marie Centret.
Beskrivelse af det faglige område:
Kliniske problemstillinger er et prioriteret område i Juliane Marie Centrets forskningsstrategi for
jordemødre og andre med en mellemlang videregående sundheds-grunduddannelse (MVU), og Juliane
Marie Centrets forskningsstrategi omfatter initiativer, der muliggør udførelsen af forskning og klinisk
arbejde.
Andre problemstillinger, herunder pædagogiske og uddannelsesmæssige problemstillinger omfattes
også af det faglige forskningsområde, der prioriteres.
Ved kliniske projekter er forskningsjordemødre sparringspartnere med udviklingsjordemoderen og
eventuelle andre projektdeltagere.

Jordemoderen skal:

Niveau 1): medvirke som aktiv samarbejdspartner i forskningsgrupper
Niveau 2): selvstændigt forestå etablering og gennemførelse af forskningsaktiviteter
Niveau 3): foruden niveau 2): undervise og vejlede yngre forskere
Niveau 4): foruden niveau 2) og 3): gennemføre et post doc. forløb og efterfølgende
vejlede andre i post doc. forløb

Hvordan opnås kompetencerne?:
Niveau 1): Gennemførelse af forskningskurser, f.eks. UCSF’s 1-årige modulopbyggede kursus.
En forudsætning er aftale med leder om forventet niveau for aktiviteten efter bestået eksamen
Niveau 2): Gennemførelse af akademisk uddannelse mhp. opnåelse af egentlige
forskningskvalifikationer, herunder MPH-uddannelse, cand.scient.san.- uddannelse eller anden
kandidatuddannelse.
Niveau 3): Gennemførelse af ph.d. forløb
Niveau 4): Gennemførelse af post doc. forløb.
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I forlængelse af Region Hovedstadens forskningspolitik satser Juliane Marie Centret på at fortsætte
med at sætte særligt fokus på forsknings-mulighederne for personale med mellemlange videregående
uddannelser bl.a. gennem synlige karrieremuligheder.
Til støtte for jordemødre, der ønsker at opnå disse kompetencer, og med henblik på et aktivt
forskningsmiljø er der etableret en funktion som forskningsleder for MVU-personale.
Hvordan evalueres det om kompetencerne er til stede?:
Gennem ledelsesmæssig opfølgning på uddannelsesforløb, herunder konkrete projektplaner
Gennem vurdering af kvalitet i projektbeskrivelser, bl.a. ved evt. tildeling af økonomisk støtte
Gennem publikationsaktivitet, anden forskningsaktivitet samt ved undervisningsaktivitet

Afdelingsjordemoder
Formål:
at sikre et fagligt højt niveau samt koordinering af opgaverne gennem tilstedeværelse af en klinisk
ekspert kontinuerligt i afdelingen. Desuden skal funktionen bidrage til et godt arbejdsmiljø samt en
optimal udnyttelse af de faglige ressourcer.
Beskrivelse af det faglige område:
Afdelingsjordemoderfunktionen indeholder opgaver af både klinisk og administrativ karakter samt
udviklings-, uddannelses- og undervisningsopgaver, herunder at:
Sikre at afdelingens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt
Koordinere patientforløb
Udøve faglig ledelse
Være ressourceperson ved komplicerede forløb
Være sparringspartner for alle faggrupper
Yde støtte til nyansatte/nyuddannede
Have medansvar for implementering af nye udviklingstiltag og kvalitetssikring
Have medansvar for faglige retningslinjer og implementering af disse

Kompetencer for afdelingsjordemoder

Afdelingsjordemoderen skal:

 Have kliniske færdigheder, som omfatter håndtering af såvel ukomplicerede som
komplicerede forløb
 Supervisere og vejlede nyansatte samt erfarne jordemødre
 Give konstruktiv feedback
 Udøve faglig ledelse
 Have alsidig klinisk erfaring – min. 3 års erfaring fra specialafdeling
 Kunne give akut krisehjælp ved alvorlige hændelser
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Hvordan opnås kompetencerne?:
Individuel introduktion, herunder undervisning/superviseret oplæring i:
Obstetrisk færdighedstræning
Afdelingens IT-systemer
For afdelingsjordemødre på fødegangen endvidere oplæring/supervision i:
Scalp PH
Vending
Anlæggelse af vacuum extractor
Amnioninfusion
Forløsning af underkropspræsentation
Det tilstræbes, at afdelingsjordemodergruppen på fødegangen tilsammen repræsenterer en bred vifte
af kompetencer, hvilket giver den enkelte mulighed for i samråd med ledelsen at dygtiggøre sig inden
for felter som f.eks.:
Pædagogik/klinisk vejledning
Kommunikation og formidling
Kvalitetssikring
Udviklingsarbejde
Særlige faglige kompetencer inden for eksempelvis akupunktur, smertelindring, foetus
mortuus, diabetes, vurdering af CTG/STAN
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlige MUSamtaler
Patienttilfredshed
360 grader-evalueringer
Journalaudit

Kompetencer for jordemødre i ledende stillinger
Vicechefjordemoder
Formål:
Vicechefjordemoderen skal, inden for eget område, via personale- og driftsledelse sikre den bedste
faglige kvalitet samt et godt arbejdsmiljø.
Beskrivelse at det faglige område:
Afhængig af funktionen og strukturen i Juliane Marie Centret defineres arbejdsopgaver i tæt
samarbejde med chefjordemoderen/klinikledelsen.
Vicechefjordemoderstillingen kan have forskellig vægtning af de faglige og administrative opgaver.
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Kompetencer for vicechefjordemoderen

Vicechefjordemoderen skal:

 Holde sig opdateret på sit felt og opretholde relevante kliniske - og administrative
færdigheder
 Have viden om personalejura, ansættelser/afskedigelser, løn, overenskomster
 Være medansvarlig for afdelingens økonomi, herunder budget- og normregnskab
 Motivere medarbejderne og bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø ( supervision,
konfliktløsning, hygiejniske standarder mv.)
 Være rollemodel
 Afholde MUSamtaler og derigennem skabe rum for den enkelte medarbejder samt styrke og
udnytte de ressourcer, der er hos medarbejderen
 Være med til at udvikle afdelingen – herunder deltage i at iværksætte udviklings- eller
kvalitetssikringsprojekter
 Medvirke til at sikre implementering af nye tiltag/ indsatsområder
 Være ansvarlig for afholdelse af personalemøder

Hvordan opnås kompetencerne:
Regionens eller anden relevant lederuddannelse
Kurser i kommunikation, supervision, feedback og konflikthåndtering
Kursus i personalejura (ansættelsesforhold, løn, overenskomster, jura osv.)
Viden om vagtplanlægning
Kursus i statistik/metodik med henblik på at monitorere den faglige kvalitet inden for
ansvarsområdet
Relevante kurser inden for det specifikke fagområde
Supervision
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
Årlig MUSamtale
Evaluering/tilbagemeldinger fra medarbejderne
360 grader-evalueringer
Tilfredshedsundersøgelser

46

Chefjordemoder
Formål:
Chefjordemoderen skal sikre, at gravide, fødende og barslende kvinder, vordende og nyblevne fædre
samt ufødte og nyfødte børn, får den bedst mulige jordemoderfaglige omsorg og behandling i JMC.

Kompetencer for chefjordemoderen

Chefjordemoderen skal sikre, at:

Chefjordemoderen skal på overordnet
strategisk og visionært niveau:

 Relevante love, cirkulærer og vejledninger
overholdes
 Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges
 Regionens fødselshjælpsplan følges
 Den primære og det sekundære
sundhedsvæsens indsats koordineres
 JMC´s strategiplan for obstetrikken
implementeres og udvikles
 Der gennemføres langsigtet planlægning og
kvalitetsudvikling indenfor de økonomiske og
administrativt udstukne rammer
 Den jordemoderfaglige kvalitet og forskning
udvikles
 Der skabes vilkår for, at den enkelte jordemoder
yder det bedst mulige faglige arbejde
 Den enkelte jordemoder gives mulighed for
kompetenceudvikling
 Det jordemoderfagligt etiske kodeks følges

Udøve personaleledelse
Varetage administration
Varetage økonomistyring
Forestå udvikling af faget
Sikre kvalificeret uddannelse og
undervisning

Hvordan opnås kompetencerne?:
videreuddannelse på master- eller kandidatniveau
Regionens eller anden relevant lederuddannelse
Ledelsesmæssige og personlige udviklingsmuligheder
Indgå i nationale og internationale netværk
Adgang til supervision/coaching
Hvordan kan det evalueres, om kompetencerne er til stede?:
360 graders lederevaluering i henhold til regionens strategi
Tilfredshedsundersøgelser
Afdelingens godkendelse ved akkreditering
Personaleomsætningen og sygefraværet i afdelingen
APV
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Sikring af kontinuerlig kompetenceudvikling
MUSamtalen
Formål:
At sikre, at medarbejderen og ledelsen arbejder ud fra samme mål, visioner og værdigrundlag, og
dermed fremme et godt samarbejde samt give den enkelte medarbejder mulighed for at drøfte sin
faglige og personlige udvikling med sin nærmeste leder.
Beskrivelse af det faglige område:
En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder.
MUS giver den enkelte medarbejder mulighed for at drøfte eget bidrag til arbejdspladsen og lederen
mulighed for at overveje, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderens udvikling og trivsel.
Desuden er MUSamtalen en måde at vedligeholde og udbygge medarbejderens kvalifikationer og sikre
en god og udfordrende arbejdsplads.
MUS er en del af kompetenceudviklingen og giver lederen mulighed for at vurdere, hvordan
medarbejderens aktuelle kompetencer og ressourcer kan komme til nytte i forhold til opfyldelsen af
arbejdspladsens strategiske mål, med respekt for medarbejderens personlige ønsker.
En MUSamtale skal sætte fokus på året, der er gået, på opgaver og udvikling i det kommende år og på
arbejdssituationen generelt, herunder trivsel og forhold til kolleger samt leder.
Ved MUSamtalen: (se bilag 1)
Gøres der status over den tid, der er gået siden sidste MUSamtale
Laver lederen og medarbejderen en kvalifikationsvurdering samt ser på medarbejderens
kompetencer i forhold til arbejdet nu og i fremtiden, herunder behovet for
kompetenceudvikling
Afstemmer medarbejderen og lederen forventninger til udvikling i det kommende år
Holdes medarbejderens ønsker for kompetenceudvikling op mod afdelingens behov
Er der fokus på trivsel og samarbejde i organisationen, herunder samarbejdet mellem leder og
medarbejder
Fastlægger medarbejderen og lederen i fællesskab udviklingsmål og udviklingsplan
Lægges der vægt på højdepunkter og succeser, kvalifikationer og ønsker, frem for fejl og
mangler
Opdateres stillingsbeskrivelsen. Den revideres hver 3. år
Gruppesamtaler:
I nogle situationer vil det være en fordel at holde en gruppesamtale som alternativ eller som
supplement til individuel MUSamtale, hvor medarbejdere, der har samme leder, sammen taler med
lederen.
Rammerne for en MUSamtale:
MUSamtale (kan erstattes af gruppeMUS) afholdes 1 gang årligt. Det er af stor betydning, at samtalen
er velforberedt, og at der udarbejdes et referat af samtalens konklusioner. Referatet skal godkendes af
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begge parter og skal danne grundlag for den videre jobudvikling og for den næste samtale.
Konklusionsskemaet opbevares hos nærmeste leder. Kopi hos medarbejderen.

Strategisk jordemoderfagligt forum
Der nedsættes et strategisk jordemoderfagligt forum bestående af chefjordemoder,
vicechefjordemødre, afdelingsjordemødre, 1 tillidsrepræsentant, udviklingsjordemødre og
uddannelsesansvarlige jordemødre samt 3 repræsentanter fra basisjordemodergruppen.
Forskningslederen deltager ad hoc.
Formål:
At sikre, at kompetenceudviklingen bidrager til at nå klinikkens mål og visioner
At sikre, at kompetenceudviklingen er sammenhængende og relevant
At sikre forankring i hele organisationen
At evaluere kompetencekataloget, revidere dette samt beslutte indsatsområder (udviklings –
og kursusaktivitet) for det kommende år, så aktiviteterne er i overensstemmelse med
kompetencekataloget og Juliane Marie Centrets strategiplan
At inspirere til forskningsprojekter
At logbogen løbende revideres
Mål:
Målet er, at kompetenceudviklingen bidrager til, at obstetrisk klinik, Rigshospitalet, anses for at være
den førende inden for både basisopgaver samt de højt specialiserede opgaver, således at jordemødre i
obstetrisk klinik trives, udvikles og fastholdes samt at obstetrisk klinik tiltrækker udefra kommende
fagligt kompetente jordemødre.
Målet er endvidere, at jordemødrenes kompetencer på sigt niveaudeles, og atden lokale lønudvikling
tager afsæt i denne niveaudeling
Det strategisk jordemoderfaglige forum mødes 1-2 gange om året.
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Bilag 1

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Kære ___________________________

Du inviteres hermed til MUSamtale
d. _____________ kl. _____________
på ______________________________

Med venlig hilsen
__________________________________
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Forberedelsesskema for medarbejder. Medarbejder Udviklings Samtale (MUS)

Navn:_________________________ Afsnit:_______________________________

Nærmeste leder:_________________

Dato/år for sidst afholdte MUS:______________

Du og din leder bedes inden samtalen hver især overveje, hvilke af de områder, der er nævnt i det
følgende, der er de vigtigste at tale om til MUS. Herudover skal du udfylde selvevalueringsskemaet før
samtalen.

Opfølgning fra sidste MUS

Emne:

Stikord og notater:

Hvilke aftaler fra sidste MUS er lykkedes og
hvilke mangler opfølgning?(Tag
udgangspunkt i konklusionsskemaet fra
sidste år)

Beskriv kort, hvis der har været særlige
begivenheder, der i den forløbne periode
har haft indflydelse på din arbejdssituation,
f.eks. nye opgaver, ændrede opgaver, nye
kollegaer, nyt udstyr, gennemført
uddannelse, private forhold eller andet.

Hvordan har mulighederne været for at
anvende de erhvervede kompetencer?
(f.eks. via følgeskab, kurser, e-læring osv.)
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Nuværende arbejdsopgaver

Emne:

Stikord og notater:

Hvad bruger du mest tid på og bruger du
tiden på det rigtige?

Hvordan sikrer du dig tilstrækkelig
indflydelse på dine arbejdsopgaver og på,
hvordan de løses?

Hvordan sikrer du, at dit ansvar og dine
beføjelser er tilstrækkeligt defineret?

Giv eksempler og eventuelle løsningsforslag.

Samarbejdet med din nærmeste leder

Emne:

Stikord og notater:

Hvordan oplever du vores samarbejde?

På hvilken måde har du brug for min støtte
og vejledning til dine arbejdsopgaver?

Hvad kan jeg bidrage med, så du bliver
inspireret og motiveret til nye
arbejdsopgaver?
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Hvad kan jeg som leder gøre for at styrke
vores samarbejde ?
din trivsel og arbejdsglæde ?

Hvordan vil du bidrage til at styrke vores
samarbejde ?

Samarbejde med dine kolleger

Emne:

Stikord og notater:

Hvordan oplever du samarbejdet med dine
kolleger?

Hvordan bidrager du selv til at samarbejdet
fungerer godt?

Har du forslag til eventuelle forbedringer?

Deltagelse i opfyldelse af afsnittets/afdelingens/hospitalets overordnede mål og
strategi

Emne:

Stikord og notater:

Hvordan bidrager du til opfyldelse af
afsnittets/afdelingens mål og strategi
i det kommende år?
Giv konkrete eksempler.
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Hvordan har du i øvrigt bidraget til
afsnittets/afdelingens udvikling? Giv
konkrete eksempler.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Emne:

Stikord og notater:

Tænk på konkrete situationer fra dit daglige
arbejde, som illustrerer din
kompetenceindplacering af dig selv.
Skriv evt. disse eksempler ned.

Hvilke mål skal vi i fællesskab sætte for din
kompetenceudvikling det næste år?

Hvilket fagligt fokus har du og hvilke
opgavetyper ønsker du at varetage om 1-2
år?
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Kompetencetrin 1-5
Niveau 1

Bilag 3
Niveau 2

Nyuddannet jordemoder/den nyansatte

Niveau 3

En jordemoder, som udfører opgaver
selvstændigt.

n jordemoder, der tegner faget ved hjælp af
sine mangfoldige kompetencer
(De allerfleste medarbejdere - 50 %)

Viden:
Redegør med egne ord for ofte
forekommende, relevante
problemstillinger og opgaver indenfor
fagområdet og giver relevante
løsningsforslag.
Er aktiv i at tilegne sig ny viden og
gengiver denne viden, så den er
forståelig for brugere.
Færdigheder:
Iagttager hvordan mere erfarne
kolleger udfører handlinger og udfører
de samme handlinger under vejledning
efter at have set dem nogle gange.
Adfærd:
Lytter opmærksomt til brugere.
Viser forståelse for andres behov
Anvender den vejledning, der gives.
Deltager aktivt i at løse relevante
opgaver i afsnittet under vejledning.
Deltager i diskussioner indenfor
afsnittets fagområder.

Viden:
Opsøger viden om relevante
problemstillinger inden for
arbejdsområdet og løser opgaverne
under vejledning.
Sammenholder tilegnet viden med
tidligere viden og argumenterer for sit
valg af anvendt viden i forskellige
situationer med brugere og kolleger.
Forklarer hvordan forskellige forhold
gensidigt påvirker hinanden.

Viden:
Anvender sin viden i udvælgelsen,
prioriteringen og løsningen af opgaverne
under hensyntagen til de ressourcer, der er
til rådighed. Kan selvstændigt observere og
identificere problemstillinger, der er typiske
i det pågældende afsnit. Er i stand til at
formulere resultater præcist, mundtligt og
skriftligt.
Arbejder ud fra bevidste og langsigtede mål
og planer.

Færdigheder:
Viser en problemløsende indstilling til
udførelse af opgaver i mødet med
kolleger og brugere.
Udfører kendte handlinger sikkert og
med høj grad af opmærksomhed.

Færdigheder:
Udfører selvstændigt relevante handlinger
sikkert og rutineret. Tager initiativ til at
vejlede kolleger i at udføre relevante
handlinger og giver kvalificerede
tilbagemeldinger til kolleger.

Adfærd:
Lytter opmærksomt til brugere og
inddrager dem i problemløsningen.
Tager ansvar for at løse hyppigt
forekomne opgaver i afsnittet.
Deltager aktivt i diskussioner indenfor
afsnittets arbejdsområder.
Tager initiativ til diskussioner indenfor
fagområdet

Adfærd:
Udviser ansvarlighed og professionalisme i
udførelsen af opgaver i mødet med kolleger
og brugere, afhængigt af situationen.
Udviser initiativ, engagement og vilje i
samarbejdsrelationer. Tager initiativ til
drøftelse af etiske, faglige og
personalemæssige problemstillinger og
medvirker aktivt og loyalt til gennemførelse
af nye beslutninger.
Niveau 5

Niveau 4
Eksperten der på alle dimensioner arbejder udviklende
(Få medarbejdere i afsnittet – 15-25 %)

Den helt exceptionelle medarbejder, der udvikler ny viden

Viden:
Kan på baggrund af refleksioner over praksis forudsige
konsekvenser af egne og andres handlinger og inddrager dette
i opgaveløsningen.
Arbejder bevidst med langsigtede mål og planer og er i stand
til at afvige fra disse, når akutte og uforudsete situationer
kræver det. Kan bedømme mindre erfarne medarbejderes
behov for viden og oplæring.

Viden:
Anvender sin ekspertise til at kombinere teori og praksis,
således at egne og afsnittets ressourcer anvendes optimalt.
Skaber, igennem evnen til at vurdere på et højt
abstraktionsniveau, udvikling i afsnittet. Anvender sit overblik
og overskud til at være nytænkende og fleksibel.

Færdigheder:
Udfører relevante handlinger sikkert, hurtigt og rutineret
i forhold til brugeren.
Adfærd:
Er idéudviklende og kreativ i relation til at omsætte idéer til
nye muligheder.
Tager initiativ til forbedringer
Tager medansvar for at der gennemføres drøftelse af etiske,
faglige og personalemæssige problemstillinger og
argumenterer fagligt for gennemførelse af nye tiltag.
Er initiativrig som rollemodel for kolleger.

Adfærd:
Udviser professionalisme ved at balancere mellem ledelses- og
medarbejderniveau
Udvikler strategiske målsætninger i samarbejde med ledelsen
på såvel afdelings- som hospitalsniveau og tager aktivt
medansvar for udvikling af arbejdsområdet, afdelingen og
hospitalet.
Tager selvstændigt initiativ til at gennemføre
udviklingsopgaver/mindre forskningsprojekter i eget
afsnit/afdeling.
Fremlægger resultater fra udviklings- og forskningsprojekter i
afdelingen og på relevante konferencer.
Inddrager aktivt kolleger i forsknings- og udviklingsprojekter.

Reference: Kompetencekatalog, Skejby Sygehus
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