
 

 

 

Campus Sønderborg 

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

onsdag den 02. april 2014 
 

 
Deltagere: Sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp, uddannelseschef Merete Munk, 

uddannelseskonsulent Herdis Povlsgaard Nielsen, kredsformand John Christiansen, 

skole- og institutionsrådgiver Bente Bendix Jensen, lektor Berit Dahl Nielsen, 

sygeplejerskestuderende Lea Pave Glasdam, sygeplejerskestuderende Line Nathalie 

Hansen, studiechef Edel Thomsen, chefkonsulent Merethe V. Værge, institutchef Janni 

Ladegaard. 

 

Afbud: Studiechef Inge Hynkemejer, lektor Anne-Grete Knudsen 

  Ungdomsuddannelserne - vakant 

Fravær 

uden afbud: Oversygeplejerske Jette Nygård, HR-konsulent Anne-Mette Eilsø  

 

Referent: Yvonne Kruse, Sønderborg 

 

Mødeleder: Formand Bente Bendix Jensen 

 

Mødeleder Bente Bendix Jensen bød velkommen til mødet. Orienterede om afbud. 

Præsentation ved alle medlemmer.  

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt uden anmærkninger. Punkt til eventuelt, SVU regler, indgivet af Grete 

Kirketerp. 

  

2. Kort orientering ”siden sidst” 

 

Edel Thomsen orienterede om bestyrelsens beslutning om at flytte campus Sønderborg 

til Aabenraa i 2017. Processen er i gangsat, konsulentfirmaet Signal har afholdt de 

første møder. Forud for beslutningen har der været stor spænding blandt personalet og 

de studerende, også under al’ den politiske debat som har foregået i medierne. 

Merete Munk udtrykte sin forbavselse af bestyrelsens beslutning, hun forstår ikke, at 

bestyrelsen ikke kan se synergieffekten af samarbejdet med SDU, hun frygter, at det 

bliver et stort tab for samarbejdet med SDU, med beslutningen om at flytte 

sygeplejerskeuddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa. Edel Thomsen udtrykte 

forståelse for Merete Munks bekymring, og gjorde opmærksom på, at det samarbejde 

som skolen har med SDU, bør vi holde liv i og fortsætte, selv om vi ikke længere bor 

dør om dør, det er et godt og meget konstruktivt samarbejde vi har. John Christiansen 

gjorde opmærksom på høringssvarene og tilføjede at begge muligheder er gode og har 

gode platforme, han konstaterede, at det vigtigste er at sygeplejerskeuddannelsen 

bliver i det sønderjyske område. Grete Kirketerp tilføjede, at Sygehus Sønderjylland 

ikke har blandet sig i høringssvaret, men at hun er bekymret for den offentlige 

transport, som ikke er ok, hun mener, at der skal følges op på det nu. 

Sygeplejerskestuderende Lea Pave Glasdam nævnte, at dårlig offentlig transport er en 

af årsagerne til, at studerende flytter fra uddannelsen, transporten til og fra den kliniske 

undervisning i både Tønder, Aabenraa og Haderslev er helt umuligt, med de mødetider 

vi har. Det er ikke til at komme rundt, hvis man ikke har bil. 

Formand Bente Bendix Jensen afsluttede med at tilføje, at det er rigtig vigtigt at flytte 

den kollektive trafik med, når sygeplejerskeuddannelsen skal flyttes til Aabenraa.  

 

Merete Værge orienterede om nye kurser i EVU og udleverede materiale: 

 Den akutte og ustabile borger i kommunalt regi 

 Intravenøs infusion 
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 Den motiverende tilgang – sund kommunikation 

 Kursus i hjerte- karsygdomme 

 Introduktion til rehabilitering i kommunen 

 Konsultationssygeplejersker 

 Velfærdsteknologi, klinisk kvalitetsudvikling m.m. 

 Diplomuddannelse i psykiatri 

 Efteruddannelse kliniske vejledere 

 Diplomkurser m.m. sundhedsområdet 

 

 Ovennævnte tilbud findes også på UC Syddanmarks hjemmeside. 

 

Yderligere er der følgende moduler omkring Etiske dilemmaer i praksis i 

sundhedsvæsenet som afholdes den 1. maj 2014, hvor underviser er formand for 

Etisk råd, filosof, forfatter Jacob Birkler.  

Hvad er min pligt og hvad er patientens/borgerens ret afholdes i to seminarer, 

den 24. april og den 22. maj, underviser begge dage er juraprofessor Kent Kristensen, 

Syddansk Universitet, tilmeldingsfristen er den 17. april 2014. 

 

EVU samarbejder med Norge omkring diplom uddannelser, som kan give adgang til 

master uddannelser. Merete Munk udtrykte, at det er et fint arbejde, men at det ikke 

kan give adgangsgrundlag til en dansk master uddannelse, det må udelukkende basere 

sig på en norsk bekendtgørelse.  

Bente Bendix Jensen tilføjede, at det er vigtigt at få formidlet ud til deltagerne, at det 

ikke kan give adgangsgrundlag til en dansk master uddannelse. 

 

John Christiansen orienterede om ny partnerskabsaftale som DSR har indgået med UC 

Lillebælt og UC Syddanmark, og at det er den første af sin art i Danmark. 

 

3. Præsentation af instituttet for de sundhedsfaglige uddannelser v/Janni 

Ladegaard 

 

Janni Ladegaard startede med at præsentere organisationsplanen for at give en bedre 

forståelse for hvad instituttets opgave er i virksomheden. 

Større integration mellem uddannelse, forskning og udvikling. 

UC’et har valgt at satse stort på sundhedsuddannelserne. 

Indgåelse af samarbejde med UC Lillebælt vedr. PHD forløb. 

 

Sygeplejerskestuderende Lea Pave Glasdam undrer sig over, at man ikke har valgt at 

lave et rent sundhedsfagligt campus i Aabenraa, da det ville give mere tværfaglig 

sparring i forhold til instituttet, end at være sammen med pædagoger og 

socialrådgivere. 

Janni Ladegaard opfordrer til, at man tænker alle faggrupper med ind i alle de nye 

campusbyggerier. Lea Pave Glasdam gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at huske 

stikkontakter, det glemte man i byggeriet i Århus. 

Formand Bente Bendix Jensen gør opmærksom på vigtigheden af, at fremtidssikre alle 

nye byggerier, da der sker rigtig meget i de år byggeriet er under opførelse. Takkede 

institutchef Janni Ladegaard for en spændende præsentation.   

 

 

4. Uddannelseskvalitet og relevans for samfundet/oplæg max. 20 min. 

 

 4.1. Studieordningens rammer for klinisk undervisning v/Edel M. Thomsen 

 

Den fælles studieordning er bundet op på bekendtgørelsen for 

sygeplejerskeuddannelsen. 

Edel  Thomsen orienterede om det væsentligske i samspillet mellem teori og klinisk 

undervisning. Bekendtgørelsen lægger op til, at der er samspil mellem det 
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samfundsmæssig, den teoretiske og den videnskabelige del. Et godt samarbejde mellem 

klinikken og uddannelsen er meget vigtigt for at vi kan give den studerende de rigtige 

kompetencer. Hvad skal den studerende lære på uddannelsen, og hvad kommer den 

studerende ud til i praksis. 

 

I Sønderborg har vi praksis nærhed. Uddannelsen er godkendt til en forsøgsordning, 

hvor vi toner uddannelsen med velfærdsteknologi i 3 optag, september 2012, februar 

2013 og september 2013.  

Fra februar 2014 har vi valgt at implementere det bedste fra forsøgsordningen i hele 

uddannelsen fremadrettet. 

 

Klinisk undervisning pkt. 3, § 8. 

Edel Thomsen problematiserede det stigende antal studerende med personlige 

problemer, flere med psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen arbejder med retningslinjer 

for ikke at give autorisation i særlige tilfælde med psykisk sygdom og misbrug i forhold 

til autorisation. Kan autorisationen søges på et senere tidspunkt? 

 

Janni Ladegaard orienterede om, at hun deltager i et udvalg under ministeriet, hvor 

man arbejder med emnet.  

 

Ovennævnte gav anledning til en stor debat omkring forholdene, patienter, økonomi, 

indflydelse på hvem vi optager, psykologstøtte til den studerende, vejledning, hvordan 

tænker vi rummelighed m.m. Formand Bente Bendix Jensen foreslog, at diskutere dette 

punkt med bestyrelsen. (Bilag vedlagt) 

 

Merete Værge opfordrede til at kliniske uddannelsessteder beskriver 

problemstillingerne, som kan bruges til at efteruddanne kliniske vejledere på området.  

 

4.2. Det nære sundhedsvæsen set i samfundsperspektiv v/Grete Kirketerp 

 

Grete Kirketerp viste en fin og meget hurtig præsentation på sundhedsvæsenet set i 

samfundsperspektiv som vedlægges. 

Samlede indsatsområder: 

Sundhedslov 

Praksisplan 

Sundhedsaftalen 

LEON principper – lave omkostninger 

 

Sygehuset færdigbehandler ikke længere, kommunen overtager patienten tidligere i 

forløbet. Velfærdsteknologien kommer hurtigere ind over os, der kommer flere og flere 

robotter. Forholdet til patienten. Forholdet til den praktiserende læge. Hvordan tænker 

vi fremtiden, de fremtidige kompetencer.  

 

Formand Bente Bendix Jensen bad om, at dette punkt kommer med til drøftelse på 

næste møde. Under følgende overskrift: Fremtidens sygelejersker som fokus (bilag 

vedlagt) 

 

4.3. Hvordan omstruktureringer i Sygehusvæsenet udfordrer det klinisk 

uddannelsesmiljø v/Jette Nygaard  

 

Punktet udgik. 

 

4.4. Rammen for de anbefalinger DSR arbejder med fremadrettet for at 

understøtte og udvikle en stærk sygeplejerskeuddannelse som et meget 

væsentligt fundament for den nyuddannede sygeplejerske v/John Christiansen 

 

Punktet er udsat til næste møde. 
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5. Ændring af mødedato i efteråret. 

 

 Edel Thomsen orienterede om ændringen i forhold til fællesmødet. 

Efter endt drøftelse vedtog udvalget, at bibeholde den 12. november 2014 samt mødet 

den 15. september 2014. Indbydelse til 15. september 2014 følger. 

 

6. Eventuelt 

  

Merete Værge orienterede om SVU regler. SVU til diplom bortfalder for dem der 

arbejder. Derfor udbydes moduler både på fuldtid og deltid i fremtiden. 

 

Herdis Povlsgaard Nielsen takkede for denne gang, hun deltager ikke i det nye udvalg. 

Merete Værge takkede også af for nu, hun har valgt at fratræde sin stilling ved UC 

Syddanmark. 

 

Formand Bente Bendix Jensen takkede for et godt og konstruktivt møde. Hun 

opfordrede til, at vi indskrænker punkterne til næste gang. 
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