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 Mødeleder Ditte Thinggaard bød velkommen til mødet. 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 Godkendt uden anmærkninger. 

 Delegeret deltager for sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov er Anette Brink. 

 

2. Oplæg til procedure i forbindelse med afholdelse af fællesmøder for 

 Uddannelsesudvalgene ved sygeplejerskeuddannelserne i UC Syddanmark 

 Campus Esbjerg og Campus Sønderborg. Afholdelse af fælles udvalgsmøder 

 indtil udgangen af 2012 

 

 Inge Hynkemejer orienterede om baggrunden for forslaget, og at det er tænkt som et 

 praktisk administrativt hjælpemiddel til udgangen af 2012. Der blev stillet spørgsmål til, 

 om forretningsorden for Vest og Syd er taget med i overvejelserne for forslaget. 

 Proceduren blev godkendt med anmærkning i pkt.5 som rettes til. 

 5) Udkast til dagsorden for mødet ”cleares” med formændene og 

 næstformændene for begge udvalg forinden udsendelse. 

  

 Til udgangen af 2012 afholdes 3 møder. Et møde i efteråret 2011, forår 2012 og efterår 

 2012. Der rettes henvendelse til udvalgets repræsentanter vedr. genudpegning af 

 medlemmer for Campus Sønderborg udvalget frem til udgangen af 2012. Udvalgene 

 suppleres med studerende fra både Sønderborg og Esbjerg. 

 

 Referenten sender forslag til mødedatoer ud sammen med referatet. 

 

 

3. Orientering ”Siden sidst” 

 Campus Sønderborg:  

 Let stigende antal studerende. Tiltag i forhold til fastholdelse/frafald. 

 Der er startet et projekt op på et hold med motion på skoleskemaet som tegner i 

 retning af øget indlæring/højere karakterer og fastholdelse.  
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 Skolen i Sønderborg har modtaget undervisningsministeriets undervisningsmiljø pris 

 2011.  

 Vi har startet praksisgruppen igen for at støtte henholdsvis studerende og kliniske 

 vejledere. 

 Øgede aktiviteter omkring udviklingsprojekter på campus Sønderborg: 

 Indsatsområder i sundhed og velfærdsteknologi. 

 

 Campus Esbjerg:  

 Positiv akkrediteret uden anmærkninger. 

 Er i gang med udviklingsprojekter sammen med Sydvestjysk Sygehus   inden for 

 udvikling af akutområdet og klinisk vejledning. 5 studerende har i samarbejde med 

 Region Syddanmark, Alzheimer Foreningen og  2 undervisere fra 

 sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg udarbejdet en Demenspjece til børn. Se bilag. 

 Projekt på Malta hvor 2 undervisere præsenterede deres poster. Se bilag.  

 Projekt virtuel læring, Case Connexion, hvor 5 studerende under vejledning af 

 underviser p.t. er i færd med afprøvning af det virtuelle læringsrum.  

 Projekt i samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus og sygeplejerskeuddannelsen, hvor 

 et hold gymnasieelever inviteres ind på en afdeling på SVS m.h.p. undervisning i nogle 

 fokusområder indenfor biologien. 4 studerende deltager i projektet, som en del af deres 

 formidlingsopgave på modul 12. 

 

 DSR: 

 Kolding Sygeplejemuseum og DSR har fokus på mænd i faget. 

 Projekt sygeplejens år 2011 med fokus på faget. Der vil i den forbindelse være 

 forskellige aktiviteter fra nu og hver måned frem, som annonceres i vore tidsskrifter. 

 Der er mange nye SLS medlemmer, som hjælpes i gang. 

 Vi har fokus på arbejdsløsheden blandt sygeplejersker, især nyuddannede. UC 

 Syddanmarks område har den laveste arbejdsløshedsprocent. Vi har et projekt i gang 

 med psykiatrien, hvor nyuddannede ledige kan komme i jobtilbud. 

 

 Efter- og videreuddannelsen og udvikling og forskning ved UC Syddanmark: 

 Der er mulighed for kurser for ledige.  

 Hos ergoterapeutuddannelsen er der lavet en tompladsordning. 

 Vi ønsker gerne konkrete henvendelser om efteruddannelse til de nye afdelinger på 

 Sygehus Sønderjylland. 

 Vi har revideret den kliniske vejlederuddannelse og øget den fra 9 til 10 ECTS. 

 Vi afvikler specialistkurser på 6-8 dage og diplomuddannelser på 2 moduler af 5 ECTS -  

 alt efter hvad der bliver efterspurgt. 

  

 Psykiatrien i Region Syddanmark: 

 Anette Brink orienterede om omorganiseringen i psykiatrien. For tiden tegner det ikke 

 til at omorganiseringen vil give ændringer i forhold til de  sygeplejestuderendes praktik, 

 men det vil vi orientere om hvis det bliver tilfældet.  

 Akut visitationsafsnit åbnede i Augustenborg den 16. maj 2011, dette kan evt. være 

 interessant for studerende at skrive bachelorprojekt omkring. Psykiatrien fra Haderslev 

 og Augustenborg samles i Aabenraa på sigt. 

 

 Syddansk Universitet: 

 Har fået godkendt en ny linje for fysioterapeuter, Cand. Scient. Fysio.  

 Der er rigtig pæn søgning til uddannelserne. 

 Vi har fokus på kvote 1 i forhold til kvote 2 ansøgere, og der er en phd. studerende, 

 som følger grupperne. Ifølge bekendtgørelsen skal de studerende have ca. ½ års 

 praktisk erfaring inden de søger ind på kvote 2. 

 

 Sygehus Sønderjylland: 

 Strukturændringer frem til 2018. 
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 1. januar 2012 starter en akutmodtagelse op i Aabenraa og forventes fuldt 

 implementeret i 2018 med 45 senge. Det betyder omflytning af studerende, og skolen 

 vil blive orienteret fra HR-afdelingen. I 2013 igangsættes projektet med 

 familiehuse/klyngedannelse, hvor der er brug for tværfaglighed i forbindelse med 

 sygeplejen, en sygeplejerske vil få brug for at kunne flere områder samtidig. På sigt vil 

 resultatet betyder færre senge og flere ambulatorier. Der vil blive brug for 

 efteruddannelse til plejegruppen, kompetencerne skal højnes. 

 På vores evalueringer fra de sygeplejestuderende er der 70% besvarelser, hvilket vi 

 gerne vil have højere op. Studerende Dagmar Miller påpeger, at det måske vil være en 

 ide at sende både skema og kode elektronisk til de studerende. 

 Følgende kvalitetsmål er i gang. LUP – en gang pr. år, NIP – en gang pr. ½ år. Inden for 

 det sygeplejefaglige vil vi se på forskellige områder som f.eks. infektioner, sikker kirurgi 

 m.m.  

 

4. Temaemne: Dimittendundersøgelsen som oplæg til diskussion: 

 Spændet mellem ungdomskultur og professionsudvikling 

  

 Samarbejdet mellem skole, praktik og studerende blev diskuteret. Det billede vi ser er, 

 at det er i de første moduler frafaldet er størst. Der blev diskuteret og stillet mange 

 spørgsmål i forhold til kulturen på skolerne, praktikstederne og blandt de unge idag.   

 Der blev drøftet mentorfunktioner. Temadage for kliniske vejledere. Emnet tages op på 

 temadage for underviserne i Sønderborg i august måned. 

 Merete Munk nævnte, at praktikken/afdelingen er et uddannelsessted for mange 

 forskellige/fag studerende. 

 Ditte Thinggaard gør opmærksom på, at der generelt i Sygehus Sønderjylland er mange 

 rigtig pæne evalueringer fra de studerende. 

 Konklusionen er, at vi har haft en rigtig god diskussion omkring teori, praksisforhold  og 

 at vi evt. taler videre om, vi kan finde en løsning i forhold til de første  praktikperioder 

 hvor frafaldet er størst. Vi arbejder videre med en fastholdelsesindsats. 

 

5. Tema til Uddannelsesudvalgenes næste møde 

 

 Strategi for forskningstilknytningen på de to Campusser. 

 

6. Eventuelt 

  

 Ingen. 

 

 

 Næste møde er den 22. november 2011 
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