
 

 

Campus Esbjerg 

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

Onsdag den 23. oktober 2013 
 
 

Deltagere: Uddannelseskonsulent Herdis Povlsgaard Nielsen, skole- og institutionsrådgiver 
Bente Bendix Jensen, lektor Berit Dahl Nielsen, lektor Anne-Grete Knudsen, 
oversygeplejerske Jette Nygaard, sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp, 
sygeplejerskestuderende Line Nathalie Hansen, sygeplejerskestuderende Lea 
Pave Glasdam, studiechef Edel M. Thomsen, uddannelsesleder Merethe V. 
Værge og studiechef Inge Hynkemejer. 

 
Afbud: HR-konsulent Anne-Mette Eilsø, kredsformand John Christiansen, 

uddannelseschef Merete Munk. 
  
Referent: Kirsten Thaudal Mouritsen, UC Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. 
 
 
 Formand Bente Bendix indledte mødet med at byde velkommen – herunder speci-
 elt til de 2 nye repræsentanter fra de sygeplejerskestuderende – hvorefter der var 
 en kort præsentationsrunde. 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
  
 
2. Orientering ”Siden sidst” 
  

Bente Bendix beklagede sit fravær ved fællesmødet med bestyrelsen den 26. 
september 2013. 
 
Inge Hynkemejer – suppleret af øvrige deltagere – orienterede fra fællesmødet 
med bestyrelsen. I forbindelse med temadrøftelsen, blev der nedsat arbejdsgrup-
per, hvor der pågik drøftelser på tværs af uddannelsesudvalgene. Der foreligger 
intet skriftligt fra mødet. 
 
På fællesmødet gennemgik ledelsessekretariatet de med dagsordenen udsendte 
slides, ligesom der blev udleveret forslag til standardforretningsorden (ligeledes 
udsendt med dagsordenen). Standardforretningsordenen foreligger som et forslag, 
hvilket er ensbetydende med, at den ikke skal følges, og den får i øvrigt først sin 
berettigelse, når de nye uddannelsesudvalg kommer op at stå i 2014, fordi den 
nye lov endnu ikke foreligger. 
 
På fællesmødet blev der fra alle sider givet udtryk for, at fællesmødet var et rigtig 
godt, positivt og meget relevant initiativ, hvilket resulterede i en aftale om afhol-
delse af et årligt fællesmøde med eventuelt møde i de respektive udvalg samme 
dato. 
 
Inge Hynkemejer orienterede vedrørende UC Syddanmarks nye organisering, der 
blev effektueret pr. 1. september 2013. Organisationsdiagram blev omdelt.  Omor-
ganiseringen af UC Syddanmark beror på et ønske om at øge kvaliteten og sam-
menhængen i uddannelserne.  
 
 



 

 

 Side 2/3 

UC Syddanmark ansatte i sommeren 2013 en uddannelsesdirektør – Karen Marie 
Madsen – hvorefter der er pågået en reorganisering af uddannelserne, således at 
alle uddannelser nu er organiseret i institutter. Stillingen som institutchef for sund-
hedsuddannelserne er vakant, hvorfor uddannelsesdirektør Karen Marie Madsen 
p.t. varetager funktionen. Institutchefstillingen er opslået, og forventes besat 1. de-
cember 2013 eller 1. januar 2014. 
 
Edel M. Thomsen oplyste, at man fra bestyrelsens side har besluttet at se på en 
Campusstruktur f.s.v. angår Sønderborg. Forskellige scenarier undersøges p.t., 
ligesom der pågår økonomiske beregninger. 
 
Edel M. Thomsen orienterede nærmere fra arbejdet med prækvalifikationen af en 
ny uddannelse. Prækvalifikation vedrørende uddannelsen ”Humanistisk teknologi-
koordinator” (velfærdsteknologi) er indsendt til ministeriet. Der forventes svar om-
kring 1. december 2013. Såfremt prækvalificeringen falder positivt ud, skal der sø-
ges akkreditering på uddannelsen. Edel M. Thomsen forespurgte i den anledning 
udvalget, om man kunne være interesserede i at få et indblik i prækvalifikationen, 
hvilket der var positivt tilsagn om. 
 
Edel M. Thomsen orienterede om indgået samarbejdsaftale mellem Sygeplejer-
skeuddannelsen i Sønderborg og liftfirmaet Ergolift. 
 
Edel M. Thomsen orienterede om implementeringen af OK13. 
 
Merete V. Værge orienterede generelt fra EVU og de forskellige uddannelser der 
udbydes – herunder specielt omkring nye tiltag. 
 
Brochurer vedrørende EVU’s udbud for 2014 blev omdelt. Samtidig blev folderen 
”Introduktion til rehabilitering i Kommunen” omdelt – en folder udarbejdet i samar-
bejde mellem UC Syddanmark og Social- og Sundhedsskolen Syd. Kopi af de om-
delte brochurer/den omdelte folder, vil blive udsendt med referatet.  
 
Merete V. Værge oplyste endvidere, at der afholdes 2 årlige møder med aftager-
feltet, m.h.p. input til, hvad der skal udvikles indenfor efter- videreuddannelsesom-
rådet. I øvrigt tages der gerne mod forslag fra Uddannelsesudvalget til kurser, 
uddannelsesdage m.v.  
 

 
3. Orientering om forventet lovændring i forhold til Uddannelsesudvalgets  
                      rolle, herunder ”mødet med bestyrelsen den 26. september 2013” 
 

Inge Hynkemejer henviste til orienteringen vedrørende dette under pkt. 2, og 
foreslog derfor, at udvalget i stedet gik mere ”til bunds” i at drøfte temaer til 
udvalgets næste møde. 
 
Til Edel M. Thomsens forslag om, at det fremlagte forslag til standardforretnings-
orden blev gjort til genstand for en nærmere drøftelse, oplyste Inge Hynkemejer, at 
det ikke er intensionen, at den nuværende forretningsorden skal ændres, idet 
lovændringen omkring uddannelsesudvalg endnu ikke er vedtaget. Den nuværen-
de forretningsorden er derfor gældende indtil maj 2014. 
 
 

 



 

 

 Side 3/3 

Grete Kirketerp henledte opmærksomheden på en passus i standardforrenings-
ordenens afsnit om sammensætning, hvoraf fremgår, at der skal være ”Lige sam-
mensætning af kvinder og mænd”, hvilket efter hendes opfattelse virker utilsigtet i 
en generelt overvejende ”kvindeuddannelse”.  
 
Efter drøftelse tilkendegav Edel M. Thomsen enighed med Grete Kirketerp i, at 
bestyrelsen bør gøres bekendt med problematikken – evt. i form af en tilbage-
melding til bestyrelsen med bemærkninger til standardforretningsordenen. Inge 
Hynkemejer bemærkede i den anledning, at en tilbagemelding til bestyrelsen – 
efter hendes synspunkt – er mere berettiget når det nye uddannelsesudvalg er 
nedsat, idet vi endnu ikke kender det nye regelsæt.  
 
Bente Bendix konkluderede, at udkastet til standardforretningsorden tages til 
efterretning med de faldne bemærkninger. 

 
 

4. Fastsættelse af mødedatoer for 2014 
 
Mødedatoer for 2014 blev fastsat til: 

 
  Onsdag den 2. april 2014, kl. 15.00 – 17.00 
  Onsdag den 12. november 2014, kl. 15.00 – 17.00 
 
 Møderne afholdes på UC Syddanmark, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 

Kolding. 
 
 Ansvarlig Campus for mødetilrettelæggelsen fremgår af proceduren. 
 
  
5. Tema til næste møde 
 
 Efter en længere debat, hvorunder der blev fremsat en række særdeles relevante 

forslag til temadrøftelsen, blev konklusionen, at temaet for aprilmødet fastlægges 
til en drøftelse af ”Uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, med fokus på 
den kliniske uddannelse”. Der blev i den forbindelse stillet forslag om udarbejdelse 
af 2 – 3 små oplæg, der kan danne grundlag for drøftelsen.  

 
 Efter drøftelse, var der enighed om følgende oplæg: 
 

1)   Studieordningens rammer for klinisk undervisning v/Edel M. Thomsen 
 

2) Det nære sundhedsvæsen set i samfundsperspektiv v/Grete Kirketerp 
 

3) Hvordan omstruktureringer i sygehusvæsenet udfordrer det kliniske uddan-
nelsesmiljø v/Jette Nygaard 

 
 

6. Eventuelt 
 
 Intet. 
 
 
Mødet hævet kl. 16.40 /KTM 


