
 

 

Campus Sønderborg 

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for 
sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg og Sønderborg, 

onsdag den 17. april 2013 
 
 

Deltagere: Oversygeplejerske Jette Nygård, HR-konsulent Anne-Mette Eilsø, uddannelseskonsulent 
Herdis Povlsgaard Nielsen, kredsformand John Christiansen, skole- og 
institutionsrådgiver Bente Bendix Jensen, lektor Berit Dahl Nielsen, lektor Anne-Grete 
Knudsen, studiechef Inge Hynkemejer, studiechef Edel Thomsen, chefkonsulent Merethe 
V. Værge 

 
Afbud: Sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp, Sygeplejerskestuderende Katrine Hansen, 
  Ungdomsuddannelserne - vakant 
Fravær 
uden afbud: Sygeplejerskestuderende Mette K. Jacobsen, lektor Merete Munk 
 
Referent: Yvonne Kruse, UC Syddanmark, Sønderborg 
 
Mødeleder: Formand Bente Bendix Jensen 
 

Mødeleder Bente Bendix Jensen bød velkommen til mødet. Orienterede om nye 
medlemmer og afbud. Præsentation ved alle medlemmer.  

 
1.  Godkendelse af dagsorden 
 
 Godkendt uden anmærkninger. 
  
2. Opfølgning af referat fra den 15. november 2012 
 

Formand og næstformand er valgt i forhold til proceduren, og da der ikke er indkommet 
indsigelser fra de medlemmer som ikke deltog på sidste møde, er formand Bente Bendix 
Jensen og næstformand John Christiansen enstemmigt valgt.  
 
Edel Thomsen beklagede, at hun ikke havde haft henvendelsen til bestyrelsen i høring   
hos alle udvalgets medlemmer, men at henvendelsen kun havde været i høring hos 
formanden og studiechef Inge Hynkemejer. 
 
Referatet godkendt. 
 

3. Orientering ”Siden sidst” fra medlemmerne 
 

John Christiansen orienterede om kongressen i DSR 2012 og SLS regi, hvor der bl.a. 
blev sat fokus på kliniske uddannelsessteder. SLS havde et forslag, der omhandler 
kvaliteten af uddannelsen i klinikken. DSR arbejder nu med forslaget og ideen er, at 
kunne foregå i samarbejde med skolerne og de kliniske uddannelsessteder.  
 
Edel Thomsen orienterede om, at der er bevilliget forskningsmidler til 
professionsskolerne til forskning og projekter til udvikling af evidens baseret viden, eller 
implementering af ny viden. 
5 indsatsområder: 

Velfærdsteknologi 
Rehabilitering 
Sundhedsfremme og bevægelse 
Børn og unge 
Digitalisering.  
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UC Syddanmark har ansat Finn Mogensen som projektleder på det sundhedsfaglige 
område. 
Der er udsendt et brev til alle underviserne, hvor man beder om forslag til projektet. 
Edel Thomsen sidder med i gruppen som skal udvælge blandt indkomne forslag. 
Projektet kommer til at løbe over 2013 og 2014. Eksterne samarbejdsparter og 
studerende vil også blive involveret for at styrke innovationen. 
I Sønderborg starter en underviser forventeligt et Ph.d. forløb i rehabilitering i 
samarbejde med eksterne parter i området.  
Kvote 2 ansøgere var pr. 15. marts stigende både i Esbjerg og i Sønderborg. I 
Sønderborg var der 121 kvote 2 ansøgere med flere 1. prioritets ansøgere en tidligere. 
Studerende på TEK-uddannelsen er i gang på 2. studieår, modul 5 og 7 hvor digital 
didaktik, etiske perspektiver i forhold til teknologien er et fokusområde. 
Når projektet slutter i 2014, er helt sikre på at det også vil gavne vor ordinære 
uddannelse at vi har fået mere teknologi ind i uddannelsen, det er med til at 
kvalitetssikrer fremtiden for alle vore studerende. 
Kasernen i Sønderborg lukker, det giver udfordringer i forhold til de sociale 
arrangementer vi har haft sammen med kasernen i Sønderborg området.    
 
John Christiansen orienterede om projektet OPI-Lab som er et tværregionalt projekt, 
der inkluderer landets fem regioner og Socialstyrelsen samt en lang række kommuner 
og private virksomheder. Projektet ledes af Region Syddanmark og John Christiansen er 
med i projektet. Læs mere på www.opilab.dk 
 
Herdis Povlsgaard Nielsen orienterer om, at Esbjerg kommune er projektleder i 
projektet Kom-Igen under Velfærd Danmark. Projektet omhandler blandt andet 
hverdags rehabilitering. Projektet blev modtager at Microsofts innovationspris på 
området. Projektet slutter i 2014.   
 
Inge Hynkemejer orienterede om, at have deltaget i en Uddannelsespolitisk Konference 
for Professionshøjskoler i Roskilde i sidste uge med temaet professionsbachelor 2020 
ministeren Morten Østergaard deltog blandt andre. Konferencen var meget interessant 
og emnerne var innovation, digitalisering, tværprofessionalitet, evidens i 
uddannelserne.  
Internationalisering: 
Esbjerg er i færd med at etablere et forskningsprojekt sammen med Finland om læring i 
klinisk simulation. I maj måned er der ICN Konference i Melbourne i Australien. Her 
deltager undervisere fra Esbjerg og Sønderborg med præsentation af en Poster. 
I samarbejde med EUC-Vest udbyder Campus Esbjerg ambulanceassistentuddannelsen 
fra 1. januar 2013. 
 
Merete V. Værge orienterede om, at Efter-og videreuddannelsen for kliniske vejledere er 
i gang i Esbjerg og at kurset kører næste gang i Kolding både på fuldtid og deltid. 
Udleverede en folder med udbuddet for efteråret 2013. Folderen ligger også på 
hjemmesiden. Der er stor efterspørgsel til kurserne.  
På kommunalt område starter et nyt projekt fra sommer 2013 til 2014 omhandlende 
børn på handicapområdet, hvor man vil få udredningsværktøjer og hvor børn, 
institutioner og forældre inddrages. 
Nyt kursus, et kursus på 4 x 4 moduler med uddannelse til den nye fælles 
akutmodtagelse. 
På psykiatriområdet kører kurser i kognitiv psykologi.   
 
Jette Nygård orienterede om, at der på Sydvestjysk Sygehus kører et projekt Back til 
Basic på de nye FAM (fælles akut modtagelse), hvor man skal være mere tværfaglig og 
ikke så specialiseret som tidligere. De nye sygeplejersker skal kunne favne mange flere 
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forskellige patienter fra start på afdelingen til slut. Intentionen er at man på 
akutmodtagelsen skal kunne udrede en patient inden for 4 timer. Patienterne er kortere 
tid indlagt – fra specialist til generalist. Dermed ikke sagt, at vi ikke stadigvæk har brug 
for specialister på andre afdelinger.   
 
 

4. Uddannelsesudvalgets henvendelse til bestyrelsen 
 

Efter endt drøftelse af bestyrelsens initiativ til en uddannelsesudvalgsdag, konkluderede 
formand Bente Bendix Jensen, at Inge Hynkemejer og Edel Thomsen laver et udkast til 
et brev til bestyrelsen, med tak for invitationen og med forslag til emne til 
uddannelsesvalgsdagen. 
Brevet vedlægges referatet som bilag. 

 
 
5. Eventuelt 
  

Merete V. Værge orienterede om en temadag om ældrekommissionens 43 anbefalinger 
som udbydes af UC Syddanmark i samarbejde med DSR, der afholdes den 3. september 
2013 i Kolding og 4. september i Svendborg. Pjecen ligger på hjemmesiden. 

 
John Christiansen nævnte at Marselisborg udbyder 4 temadage omkring ICF-modellen 
og dennes anvendelse i forhold til rehabilitering. 
 
Formand Bente Bendix Jensen takkede for et godt møde. 
 
Næste møde er onsdag den 23. oktober 2013 kl. 15.00 til 17.00 i Kolding  
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