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Deltagere: Bente Bendix Jensen, Esbjerg Kommune, Lektor Berit Dahl Nielsen, 

Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg, Lektor Merete Munk, Syddansk Universitet, 
Byrådsmedlem Karsten Meyer Olesen, Aabenraa Kommune, Lektor Anne-Grete T. 
Knudsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg, Sygeplejerskestuderende Anne Sofie 
Vedel, Esbjerg, Sygeplejerskestuderende Gyrit Poulsen, Esbjerg, 
Sygeplejerskestuderende Mette Kästner, Sønderborg, Studiechef Inge Hynkemejer, 
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg, Studiechef Edel Marie Thomsen, 
Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg, Uddannelsesleder Merete Værge, Efter- og 
Videreuddannelsen, Sundhed, Campus Haderslev 

 
 Lektor Merete Munk, Syddansk Universitet tiltrådte k. 13.20 under behandlingen af pkt. 

2. 
 Byrådsmedlem Karsten Meyer Olesen fratrådte kl. 14.25 under behandlingen af pkt. 4. 
 
Afbud: Ledende sygeplejerske Birgit Husted Brodde, Sydvestjysk Sygehus, Udviklings- og 

kvalitetskoordinator Anette Brink, Psykiatrien i Region Syddanmark, Lektor Lise 
Hounsgaard, Syddansk Universitet, Rektor Gitte Vest Barkholt, Grindsted Gymnasium & 
HF, Kredsnæstformand Morten Hartvig Pedersen, DSR, Lektor Mona Larsen, 
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg, Sygeplejedirektør Ditte Thinggaard, Sygehus 
Sønderjylland, Kredsformand John Christiansen, DSR, Rektor Karl Kristian Højberg, 
Sønderborg Statsskole og HF-kursus, Lektor Lone Andreasen Støhs, 
Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg  

 
 

Fravær 

uden afbud: Sygeplejerskestuderede Marie Luisa Hinrichsen, Sønderborg 
  
Referent: Studiesekretær Kirsten Thaudal Mouritsen, UC Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen, 

Campus Esbjerg 
 
Mødeleder: Formand Bente Bendix  
 

Mødeleder Bente Bendix Jensen indledte mødet med at byde velkommen, hvorefter der 
var en kort præsentationsrunde. 

 
1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen blev godkendt. 
  
2. Orientering ”Siden sidst” 

  

De nyindtrådte repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Esbjerg – 
sygeplejerskestuderende Gyrit Poulsen og sygeplejerskestuderende Anne Sofie Vedel –
indledte orienteringen, hvorunder Gyrit Poulsen i sin egenskab af formand for SLS, 
Esbjerg, kort orienterede fra SLS, hvor der i øjeblikket bl.a. arbejdes med kvalitet i 
klinikken, med fokus på, om den studierelaterde økonomi i klinikken kommer den 
studerende til gode, ligesom der blev orienteret om SLS’ arbejde for indførelse af 
refusionstaxameter på Sygeplejerskeuddannelsen.  
 

Karsten Meyer Olesen orienterede kort om samarbejdet på sundhedsområdet i kommu-
nerne, hvor man i øjeblikket – p.t. på embedsmandsniveau – er i gang med et udvik-
lingsarbejde, med det formål, at etablere bedre praktikker. 
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Merete Værge orienterede om en lang række udviklingsarbejder. Bl.a. er der – på basis 
af et Nord Plus-projekt - udviklet en ny retning indenfor kultur og sundhed, hvor Cam-
pus Haderslev er den første uddannelsesinstitution, der udbyder denne. Samtidig er der 
på diplomuddannelsen udviklet en ny retning indenfor bioanalytikerne, der udbydes fra 
foråret 2012.  
 
Anne-Grete T. Knudsen orienterede kort om sit arbejdsfelt. 
 
Edel Thomsen orienterede om internationale indsatsområder. I forhold til rekruttering, 
har Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg søgt midler til etablering af et rekrut-
teringsprojekt i form af et tyskprojekt, omhandlende sprog, kultur og læringsstile, 
m.h.p. rekruttering af tyske studerende – et projekt, der går i gang efter nytår.  
Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg har p.t. besøg af 2 norske sygeplejelærere med 
interesse for netstudiet.  
2 undervisere har netop deltaget i en konference i Finland - ”Developing Pharmacology 
Education in the Undergraduate Nursing Curriculum”, m.h.p. at få indsigt i andre landes 
undervisningsformer indenfor farmakologiområdet.  
I forhold til udveksling, har Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg etableret et 
samarbejde med Norge omkring udveksling til Indonesien. 
 
Nyindtrådt repræsentant fra Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg – Mette Kästner – 
oplyste, at hun – udover nu at være blevet indvalgt i Uddannelsesudvalget, bl.a. også 
er involveret i studierådet samt SLS. 
 
Berit Dahl Nielsen orienterede kort om forskellige igangværende projekter samt om sin 
deltagelse i konferencen - ”Developing Pharmacology Education in the Undergraduate 
Nursing Curriculum” i Finland.  
 
Bente Bendix Jensen orienterede fra sit politiske arbejde og om ny jobfunktion. 
 
Inge Hynkemejer oplyste, at der fra Sygeplejerskeuddannelserne på landsplan er 
indsendt ansøgning til ministeriet omkring etablering af et pilotprojekt omhandlende 
minimering af interne prøver i sygeplejerskeuddannelsen. Der er således ansøgt om, at 
modulerne 1 – 5 og 13, som en fælles forsøgsordning, bliver prøvefri - bl.a. begrundet i 
ressourcemæssige og logistiske forhold samt muligheden for i stedet at kunne fokusere 
mere på uddannelsen. Man håber på en afklaring, så forsøgsordningen kan etableres fra 
februar 2012 – alternativt fra sommeren 2012. 
 
M.h.t. førstehjælp pågår der i øjeblikket stor interesse omkring dette. Da det er vigtigt 
at skelne, blev det præciseret, at det - for de studerendes vedkommende - drejer sig 
om akut livredning. Sygeplejerskeuddannelsen har dog allerede nu dele af området 
integreret på de forskellige moduler. 
 
I Esbjerg er man p.t. i gang med ”eftersyn/evaluering” af 2008-uddannelsen, der var 
fuldt implementeret ved udgangen af august 2011.  
 
Ved studiestart februar 2011 blev undervisningsmetoden PBL (Problembaseret læring) 
implementeret i uddannelsen på samtlige moduler.  
 
M.h.t. udviklingsarbejder, pågår der i øjeblikket et udviklingsarbejde indenfor den 
akutte sygepleje i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, ligesom der er 
etableret et projekt vedrørende Fælles Akut Modtagelse (FAM Camp), der løber af 
stabelen den 8. – 9. december 2011. Fokus er praktiske øvelser i observation, plan-
lægning og iværksættelse af akut intervention ved livstruende tilstande, herunder basal 
og avanceret livreddende tiltag. 
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3. Temaemne: Evidensbaseret sygepleje i Sygeplejerskeuddannelsen, herunder 

implementering af kliniske retningslinier v/adjunkt, videnskabelig medarbej-

der Lea Deichmann Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Esbjerg 

 

 Lea D. Nielsen indledte med at introducere Center for Kliniske Retningslinier, herunder 
om dets organisatoriske opbygning, berettigelse og formål. Lea D. Nielsen er – udover 
sin adjunktstilling ved Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg – ansat som videnskabelig 
medarbejder i CKR’s sekretariat, hvis overordnede funktion er at varetage bedøm-
melse, godkendelse og formidling af godkendte kliniske retningslinier. 

 
 Alle landets sygehuse og University Colleges er involverede, ligesom også Esbjerg, 

Hillerød og Århus Kommune er involverede i Centrets arbejde. 
 
Definitionen af en klinisk retningslinie blev præciseret, ligesom det blev præciseret, at 
en klinisk retningslinie ikke er at betragte som en ”kogebog” – men et redskab, der skal 
vurderes i hver enkelt patientsituation. Samtidig blev der orienteret om sammenhæn-
gen mellem EBP og en klinisk retningslinie. 
 
M.h.t. status på centrets arbejde, foreligger der i øjeblikket 13 godkendte kliniske 
retningslinier samt 110 kliniske anbefalinger. Godkendte kliniske retningslinier kan ses 
på centrets hjemmeside www.kliniskeretningslinjer.dk. På centrets hjemmeside findes 
også en fane der hedder University College, indeholdende bl.a. artikler og links. 
 
De kliniske retningslinier godkendes for en 3-årig periode, hvorefter den enkelte 
retningslinie genoptages m.h.p. opdatering og fornyet godkendelse. 
 
Der blev tillige orienteret om relevansen af en klinisk retningslinie – hvorfor den er et 
relevant middel til videndeling, og om undersøgelser af, hvorvidt de kliniske retnings-
linier gør en forskel, hvilket blev eksemplificeret, at de rent faktisk gør, fordi kvaliteten 
af sygepleje forbedres. 
 
Selve processen med udarbejdelsen af en klinisk retningslinie har en varighed af ca. 3 
måneder, hvorimod implementeringen kan tage helt op til 2 år.  
 
Det blev fastslået, at udfordringen i forhold til de kliniske retningslinier er implemente-
ringen i klinisk praksis. Erfaringen er, at der etableres mange implementeringstiltag, 
men effekten er ikke blevet målt. 
 
Lea D. Nielsen henviste til andre tiltag på området. Udover tiltag med igangsætning af 
erfaringsudveksling, tutorials og etablering af kontaktnetværk af undervisere, er et 
andet tiltag bl.a. en årlig evidensbaseret praksiskonference for studerende ved landets 
Sygeplejerskeuddannelser – planlagt i samarbejde mellem CKR og en række lektorer fra 
landets Sygeplejerskeuddannelser. Konferencen er afholdt i Odense og København i 
2011, og vil fremover blive afholdt 2 gange årligt. 
 
Lea D. Nielsen afrundede sit indlæg med at give konkrete eksempler fra grunduddan-
nelsens valgmodul 13 – valgfag omkring udvikling og implementering af kliniske ret-
ningslinier, som udbydes 2 gange årligt.  Der henvises til studieplanen for Modul 13, 
som vedlægges referatet. 
 
Merete Værge orienterede om temadag i Esbjerg omkring klinisk retningslinie for 
mundhygiejne, og oplyste i den forbindelse, at de kliniske retningslinier også indgår i 
nogle af modulerne på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. 
 
Inge Hynkemejer orienterede om et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, en 
underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen samt 2 sygeplejersker fra primær sektor 
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omkring udarbejdelse af en klinisk retningslinie vedrørende forebyggelse af urin-
inkontinens hos kvinder over 60 år. 
 
Som bilag til temadrøftelsen blev udleveret uddrag fra bogen ”Kliniske Retningslinier – 
hvordan og hvorfor” samt referenceliste fra Modul 13 ”Valgfag - Kliniske retningslinier – 
kvalitetsudvikling, herunder implementering, sundhedsinformatik og evidens”. 

 

4. Forslag til mødedatoer 2012 

  

 Tirsdag den 8. maj 2012  
 Torsdag den 15. november 2012 
 

Det blev samtidig besluttet, at møderne fremover afholdes i tidsrummet kl. 15.00 – 
17.00. 

 
5. Tema til Uddannelsesudvalgenes næste møde 

 

Punktet gav anledning til en længere drøftelse omkring udvalgets berettigelse, arbejde, 
formål og funktion, bl.a. i forhold til udvalgenes opgave i.f.m rådgivning af Professions-
højskolens bestyrelse, rektor og ledelsen af Sygeplejerskeuddannelsen. Der blev i den 
forbindelse henvist til bekendtgørelsen omkring Uddannelsesudvalg. 
 
Der var enighed om, at der ligger en stor opgave i at få ”løftet” niveauet for møderne – 
at få ”løftet” mødets konklusioner, samt at få viderebragt disse. Hvis udvalget skal 
arbejde opfølgende på temaer, vil dette fordre flere møder. Alternativet vil være, at der 
evt. fastlægges 4 årlige møder i stedet for 2. Problematikken i dette er dog, at det har 
vist sig, at det i forvejen kan være svært at samle udvalgene til de nuværende 2 årlige 
møder. 
  
Bente Bendix Jensen bemærkede, at det ikke er muligt at skabe kontinuitet med kun 2 
årlige møder, men gav samtidig udtryk for, at der fra hendes side ikke ønskes en 
udvidelse i antallet af møder. 
 
M.h.t. til fastlæggelse af tema, konkluderedes: 
 
Temadrøftelse i 2012 omkring, hvorledes Uddannelsesudvalgene kan arbejde 

fremadrettet fra 2013, med baggrund i intensionen om, at udvalgene skal 

fusionere med udgangen af 2012 til et udvalg med færre medlemmer og fælles 

forretningsorden.  

 

6. Eventuelt 

  

Sygeplejerskestuderende Gyrit Poulsen, Esbjerg, fremsatte forslag om evaluering af 
mødeforløb ved fremtidige møders afslutning, hvilket blev vedtaget. 

 
  
 
 
Mødet hævet kl. 15.10 
 
KTM / 05.12.11 
 
 
Bilag:  Studieplan for Modul 13, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Esbjerg 
 Revideret medlemsoversigt 


