Jordemoderstuderende hos Hjemmefødselsordningen Sjælland
Vi er meget glade for at kunne tilbyde praktik til jordemoderstuderende og holder rigtigt
meget af at have jordemoderstuderende med rundt.
Vi har studerende med under følgende betingelser, foruden de sædvanlige omhandlende
tavshedspligt mm;
1. Du er nødt til at have egen bil og med fordel GPS, samt opholde sig på Sjælland i
praktikken. Vi kan ikke nå at hente jer inden fødsler, så I må selv kunne mødes med
os hos den fødende.
2. Et vigtigt arbejdsvilkår hos os er kendt jordemoder. Dette betyder i praksis, at du
som studerende skal med på besøg hos de kvinder, som har termin i din
praktikperiode, og da besøgene er aftalt længe før, kommer du også med ud hos
kvinder som har termin udenfor praktikperioden. Især i starten af perioden er det
vigtigt, at du er med på en del konsulationsbesøg, så alle de relevante gravide har set
dig, gerne flere gange inden fødslen.
3. Vi har gennemsnitligt 6 med termin om måneden, men nogle gravide ønsker desværre
ikke en studerende med, på trods af at vi opfordrer dem kraftigt til at acceptere jeres
deltagelse. For at undgå dette, er det vigtigt at du er med på besøg og desuden kender
til den gravides baggrund.
4. For at opnå baggrundsviden og generel indsigt i vores arbejdsvilkår (selvstændige
med eget firma) og vores overvejelser, er det nødvendigt, at du kører med den
vagthavende jordemoder i hendes bil det meste af konsultationstiden. Dette foregår i
praksis ved at du kommer hjem til os, alternativt kan vi evt samle dig op på stationen,
men vi kører som hovedprincip ikke større omveje eller henter/bringer dig på andre
adresser, hvis det betyder øget transporttid.
5. Vi forventer en stor forståelse/respekt fra dig overfor de gravides valg om at føde
hjemme, samt en forståelse for, at det kan være et sårbart valg for nogle gravide.
6. Vi forbeholder os ret til at afbryde praktikken, hvis ovenstående ikke overholdes.
7. Det vil være en fordel for dig at være her i minimum 4 uger. Der er en del ”luft”, og
måske kun 1-2 fødsler pr uge, men du er på tilkaldevagt i perioden, og det skal man
lige vænne sig til.

Vi forventer at du selv ordner betalingen fra Jordemoderskolen til os med
Jordemoderskolen, gennem de relevante papirer, der skal udfyldes til underskrift hos
os.

Vi vil meget gerne modtage jeres opgave pr mail/Pdf når den er færdig.
Mange hilsner
Jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland

