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Deltagere: Ledende oversygeplejerske Jette Nygaard, sygeplejefaglig direktør Grete Kirke-
terp, uddannelseskoordinator Chanett Babette Simonsen, uddannelseskonsulent 
Pia Pedersen, rektor Gitte Vest Barkholt, lektor Berit Dahl Nielsen, kredsformand 
John Christiansen, studiechef Edel Marie Thomsen og studiechef Inge Hynkeme-
jer 

 
Afbud: Skole- og institutionsrådgiver Bente Bendix Jensen, lektor Anne-Grete Knudsen, 

chefkonsulent Pia Toft Assenholm 
 
Uden afbud: Sygeplejerskestuderende Emil Gjerløv Nielsen, uddannelseschef Merete Munk 
  
Referent: Studieadministrativ medarbejder Kirsten Thaudal Mouritsen, Sygeplejerske-

uddannelsen, Esbjerg. 
 
Mødet var en fortsat drøftelse med udgangspunkt i det forudgående møde i Institut for sund-
hedsuddannelse. 
 
Næstformand John Christiansen indledte mødet med at byde velkommen, hvorefter der var en 
kort præsentationsrunde. 
 
 
Drøftelsespunkter: 
  
Hvilken betydning har den foregående information for den aktuelle udviklingsproces på  
denne uddannelse? 
  
Hvordan kan Uddannelsesudvalget støtte udarbejdelsen af ny studieordning? 
  

John Christiansen samlede kort op fra det forudgående møde, og konkluderede, at 
hans fornemmelse var, at udvalget – på det p.t. foreliggende grundlag – ikke kan 
gå i dybden med drøftelse af de ovenstående spørgsmål i dag, og at det derfor 
overordnet må være at kigge på processen. 
 
Der var enighed om vigtigheden af en god mødeplanlægning når vi når hen i for-
året – møder, hvor udvalget kan forholde sig, og dermed give et godt høringssvar 
til rektoratet. Sygeplejerskeuddannelserne vil i den forbindelse udarbejde et op-
læg, som udvalget skal kommentere på.  
 
I forhold til den nye studieordning blev det oplyst, at der ikke forventes den store 
forskel i læringsudbyttet, hvorfor der må tages afsæt i dét vi har i dag, hvilket har-
monerer med, at institutchefen lagde op til, at det hele ikke skal laves om.  
 
I relation til arbejdet med studieordningen, blev følgende bl.a. drøftet: 
 
- Hvordan tænker vi teori og klinik? 
- Hvad skal den studerende kunne, når vedkommende kommer ud i klinikken?  
- Varigheden af praktikforløb samt praktikforløbenes placering. 
- Sammenhængende forløb. 
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- Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. 
- Samarbejde i sektorerne. 
- Forskning- og udvikling. 
- Prøveformer. 
- Valgfag. 
- Bachelorprojekter. 
- Kompetencevurdering. 
- Obligatorisk studieaktivitet. 
 
Der blev stillet forslag om et evt. fællesmøde med Uddannelsesudvalget i UCL. 
Der blev i den forbindelse orienteret om en gruppe – Round Table – som man har 
nedsat i Region Syddanmark, hvor der bl.a. ligger tanker om, hvad man på 
aftagerside har fokus på.  
 
På forespørgsel blev det oplyst, at strukturen og rammerne formentlig bliver ens 
på Sygeplejerskeuddannelserne i Esbjerg og Sønderborg. 
 
Der pågik en bred diskussion om, hvilke behov og ønsker aftagerne af sundheds-
ydelser forventer, sammenholdt med de kompetencer som de nyuddannede syge-
plejersker møder klinikken/samfundet med – at vi uddanner dem og klæder dem 
på til det samfund de skal møde. 
 
I forhold til, hvad det er for nogle sygeplejersker patienterne efterspørger, blev 
patientinddragelse drøftet – evt. i form af inddragelse af patientforeninger samt 
anvendelse af patientinterviews, idet måden man sætter fagligheden i spil på, skal 
søges hos patienterne. 

 
M.h.t. til det videre arbejde med den nye studieordning, blev der – efter drøftelse 
af de forskellige deadlines – aftalt følgende møderække: (Der indkaldes til møder-
ne via Outlook). 
 
Torsdag den 14. januar 2016 eller tirsdag den 19. januar 2016, kl. 12.30 – 16.00. 
Inge Hynkemejer clearer endelig mødedato med Bente Bendix Jensen. Efter 
clearing, er første mødedato fastsat til: 
 
Tirsdag den 19. januar 2016, kl. 12.30 – 16.00 
 
Den fortsatte møderække blev aftalt til: 
 
Torsdag den 7. april 2016, kl. 09.00 – 15.00 
Torsdag den 28. april 2016, kl. 12.30 – 16.00 
Torsdag den 19. maj 2016, kl. 12.30 – 16.00 
Torsdag den 9. juni 2016, kl. 12.30 – 16.00 
 
Møderne afholdes på UC Syd, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding. 
 
Afhængig af forløbet i processen, kan den aftalte møderække justeres, og nogle 
datoer kan evt. ”falde ud”.  
 
Studieordningen vil blive fremsendt elektronisk til udvalgets indstilling i maj/juni 
2016. 
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Orientering: 
 
Kort nyt fra uddannelsen.  
 
 Inge Hynkemejer orienterede om igangværende og planlagte projekter ved Syge- 
 plejerskeuddannelsen i Esbjerg. 
 

I forhold til psykiatriområdet, er der et Ph.d.-projekt sat i søen omkring bæltefikse-
ring, ligesom der indenfor samme område er 2 projekter mere på vej omhandlende 
religiøse og spirituelle behov hos danske sindslidende – en kvalitativ undersøgelse 
inden for psykiatrien, samt mundhygiejne til skizofrene. 
 
Herudover er der yderligere et projekt på vej – angina pectoris/småkarssygdom 
hos kvinder. 
 
Edel Thomsen oplyste, at man på Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg p.t. 
har gang i mange forskellige projekter og forskningsprojekter, herunder 
 
- Håndhygiejne 
- Innovation 
- Ph.d.-forløb omkring mikrobiologi og sengebad 
- Internationalisering 

 
Herudover er der en pipeline med forskningsprojekter af forskellig karakter. 
 
 
 

Mødet hævet kl. 11.50. 


