
 

 

Campus Esbjerg 

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelserne, 
Esbjerg – Sønderborg, 

torsdag den 15. november 2012 
 
 

Deltagere: Uddannelseskonsulent Herdis Povlsgaard Nielsen, skole- og institutionsrådgiver 
Bente Bendix Jensen, uddannelseschef Merete Munk, lektor Berit Dahl Nielsen, 
lektor Anne-Grete Knudsen, sygeplejerskestuderende Katrine Hansen, studiechef 
Edel M. Thomsen, chefkonsulent Merethe V. Værge og studiechef Inge Hynkeme-
jer. 

 
Afbud: Oversygeplejerske Jette Nygaard, administrerende direktør Finn Jensen, sygeple-

jefaglig direktør Ole Ryttov, rektor Søren Copsø, kredsformand John Christiansen, 
sygeplejerskestuderende Mette K. Jacobsen. 

  
Referent: Kirsten Thaudal Mouritsen, UC Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. 
 
 
1.  Velkomst og præsentation af udvalget v/studiechef Inge Hynkemejer 
 
 Inge Hynkemejer indledte det konstituerende møde med at byde velkommen. 
 

Det fælles Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelserne, Esbjerg – 
Sønderborg er en konsekvens af fusionen mellem det tidligere UC Vest og UC 
Syd, og udvalgets funktionsperiode er i denne omgang gældende indtil foråret 
2014, idet valgperioden fremover skal følge kommunalvalgene. 

  
 
2. Introduktion til UC Syddanmark og Sygeplejerskeuddannelserne, Esbjerg – 

Sønderborg v/studiechef Inge Hynkemejer og studiechef Edel M. Thomsen 
  

Inge Hynkemejer gennemgik og kom med uddybende kommentarer til UC Syd-
danmarks organisationsdiagram. Herunder blev der givet en kort orientering 
vedrørende pågående strategimøder i chefgruppen omhandlende ”Den stude-
rende i centrum”. 
 
Inge Hynkemejer orienterede vedrørende Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg og 
fremhævede i den forbindelse tiltag der vægtes p.t.: 
 

- Kvalitet i uddannelsen 
- Internationalisering 
- Den studerende i centrum 
- Integration teori og klinik 

 
I øjeblikket er der sat fokus på udveksling og på opgradering af klinisk simulations-
lokale. 
 
Herudover blev der kort orienteret vedr.: 
 

- FAM (Fælles Akut Modtagelse) Camp. FAM Camp er et pæda-
gogisk udviklingsprojekt på tværs af uddannelse og klinik, der 
afvikles på modul 10, med det formål, at skabe sammenhæng 
mellem teori og klinik. Indlæg fra Jydske Vestkysten omkring 
afviklingen af FAM Camp fremsendes med referatet. 

- Aftale med Sydvestjysk Sygehus om klinisk vejlederudveksling. 
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- Medvirken i et internationalt projekt omkring undervisning via 
klinisk simulation i fællesskab med England og Finland. 

 
Edel M. Thomsen orienterede vedrørende Sygeplejerskeuddannelsen i Sønder-
borg, hvor én af de store udfordringer er rekruttering og fastholdelse, hvorfor der er 
sat særlige tiltag i gang på netop disse områder. 
 
Oversigt vedrørende tiltag på Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg udsendes 
med referatet, tillige med oversigt over tiltag i forhold til Forskning, udvikling og 
EVU. 
 
Der var herefter en kort præsentationsrunde, hvor de enkelte udvalgsmedlemmer 
orienterede vedrørende funktionsområder og igangværende projekter. 
 
Merethe V. Værge omdelte Efter- og videreuddannelsens brochure omhandlende 
diplom, kurser m.m. på sundhedsområdet i foråret 2013. Af hensyn til ikke-tilstede-
værende medlemmer, udsendes brochuren med referatet. 
 

 
3. Valg af formand 
 

Da der kun var 6 stemmeberettigede medlemmer til stede, var det principielt ikke 
muligt suverænt at afgøre formandsvalget. Der var dog enighed om at foretage 
formandsvalget, men med forbehold for efterfølgende godkendelse i det samlede 
udvalg. Såfremt der blandt de fraværende medlemmer er indsigelser mod valget, 
bedes disse fremsat umiddelbart efter modtagelsen af referatet. 
 
Bente Bendix Jensen blev enstemmigt valgt til formand blandt de fremmødte. 
 
 

4. Valg af næstformand 
 
Kredsformand John Christiansen har via mail til udvalget stillet sig til rådighed som 
næstformand, hvilket der var enstemmig opbakning til blandt de fremmødte – dog 
under de samme forudsætninger som nævnt i pkt. 3. 
 
 

5. Orientering vedrørende udvalgets opgaver og beføjelser 
 
 Inge Hynkemejer gennemgik uddrag af Lov om professionshøjskoler for videre-

gående uddannelser – omhandlende Uddannelsesudvalg. 
 
 M.h.t. opgaver, er udvalget et rådgivende organ i forhold til rådgivning af besty-

relse, rektor samt Sygeplejerskeuddannelsernes ledelse. 
 
 Vedrørende afgivelse af indstillinger om studieordning, vil dette alene kunne om-

handle det lokale tillæg til studieordningen på de respektive Sygeplejerskeuddan-
nelser, idet ændringer i selve studieordningen – der er ens for alle Sygeplejerske-
uddannelser i Danmark – er en bekendtgørelse, og dermed en ministeriel beslut-
ning. 
 
I forhold til uddannelsesudvalgets opgaver, fremsatte Merete V. Værge ønske om 
mere fokus på EVU, hvilket efter hendes opfattelse også burde fremgå mere tyde-
ligt af forretningsordenen. 
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 Mødestrukturen blev gjort til genstand for en længere drøftelse. I den forbindelse 

foreslog Bente Bendix, at udvalget kunne tage ting op, som vi efterfølgende kan 
bringe videre til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen kan komme med ”input” til ud-
valget. Rektors og bestyrelsens forventning til udvalget bør i den forbindelse un-
dersøges. (Nærmere omkring dette i referatets pkt. 9.) Bente Bendix konkludere-
de, at det – grundet kun 2 årlige møder – er vigtigt at holde fokus på de ting vi kan 
bære videre til bestyrelsen. 

 
 Merete Munk og Inge Hynkemejer lagde specielt vægt på fokus på aftagerfeltet, 

ligesom Berit Dahl Nielsen tillige lagde vægt på fokus på ungdomsuddannelserne 
som vi skal rekruttere fra. 

 
 

6. Forslag til forretningsorden 
 
 Den i forretningsordenen angivne mødefrekvens blev drøftet. Der var enighed om 

fastholdelse af 2 årlige møder samt tilslutning til mødetidspunktet. 
 
 I forhold til de faste dagsordenspunkter, foreslog Bente Bendix inddragelse af 

yderligere dagsordenspunkter, ligesom dagsordenen bør ”opstrammes”  m.h.p., at 
gøre denne mere markant. 

 
 Udvalgets opgaver, synlighed og berettigelse blev gjort til genstand for en længere 

drøftelse – herunder drøftelse af fokusområder, bl.a. rekruttering og fastholdelse. 
 
 Under drøftelsen blev der fremsat en lang række forslag til, hvorledes udvalget 

arbejde kunne gøres mere synligt i forhold til såvel rektor som bestyrelse, og der 
var enighed om, at der bør tages en dialog med bestyrelsen m.h.p. at afdække 
hvilke opgaver udvalget skal tage op. 

 
 Edel M. Thomsen, Inge Hynkemejer og Bente Bendix udarbejder forslag til revi-

deret forretningsorden til drøftelse på udvalgets næste møde. 
 
 
7. Forslag til procedure for afholdelse af uddannelsesudvalgsmøder 
 
 Som følge af, at udvalget nu er ét fælles uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeud-

dannelserne, Esbjerg – Sønderborg tilrettes procedurens pkt. 2 og 5 i overens-
stemmelse hermed. 

 
 Det fremlagte forslag til procedure blev herefter godkendt. Revideret og godkendt 

procedure udsendes med referatet. 
 
 
8. Fastsættelse af mødedatoer for 2013 
 
 Mødedatoer for 2013 blev fastsat til: 
 
  Onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 – 17.00 
  Onsdag den 23. oktober 2013, kl. 15.00 – 17.00 
 
 Møderne afholdes på UC Syddanmark, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 

Kolding. 
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 Ansvarlig Campus for mødetilrettelæggelsen fremgår af proceduren. 
 
 Der var i øvrigt enighed om ”flydende” ugedage for et år ad gangen. 
 
 
9. Tema til næste møde 
 
 Med henvisning til drøftelsen under pkt. 5, foreslog Bente Bendix, at der – forinden 

fastlæggelse af tema – rettes henvendelse til bestyrelsen m.h.p. afklaring af, hvilke 
områder bestyrelsen evt. kunne foreslå taget op i udvalget, til hvilket Inge Hynke-
mejer kommenterede, at – såfremt der skal være vægt bag – skal en forespørgsel 
til bestyrelsen fremsættes fra det samlede uddannelsesudvalg. 

 
 Efter drøftelse besluttede uddannelsesudvalget at rette henvendelse til bestyrel-

sen m.h.p. afklaring af bestyrelsens forventninger til udvalget samt med oplysning 
om, hvad udvalget gerne vil byde ind med.  

 
Inge Hynkemejer og Edel M. Thomsen formulerer oplæg til brev.    

 
 Det blev i den forbindelse præciseret, at formands- og næstformandsposten skal 

være accepteret inden der rettes henvendelse til bestyrelsen! Når dette er sket, vil 
oplæg til brev blive udsendt til uddannelsesudvalgets medlemmer til godkendelse. 

 
 Der var således enighed om, at fastlæggelse af tema til aprilmødet 2013 afventer 

bestyrelsens tilbagemelding på udvalgets henvendelse. 
 
 
10. Eventuelt 
 
 Intet. 
 
 
Mødet hævet kl. 17.00 /KTM 


