
 

 
 

Campus Sønderborg 

 
 
 
 
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget ved Sygeplejerskeuddannelserne, Esbjerg - 
Sønderborg, torsdag den 23. april 2015, kl. 15.00 – 17.00 i Kolding. 
 
Deltagere: Kredsformand John Christiansen, Studiechef Edel Marie Thomsen, Lektor Anne-Grete 

Knudsen, Skole- og institutionsrådgiver Bente Bendix Jensen, Lektor Berit Dahl Nielsen, 
Uddannelseschef Merete Munk, Institutchef Jannie Fibecker Ladegaard, 
Uddannelseskonsulent Pia Pedersen, Uddannelseskoordinator Chanette Barbette 
Simonsen, Studiechef Inge Hynkemejer. 

 
Afbud: Rektor Gitte Vest Barkholt, sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp, 

sygeplejerskestuderende Emil Nielsen, ledende oversygeplejersker Jette Nygaard. 
 
Uden afbud: Sygeplejerskestuderende Line Nathalie Hansen, chefkonsulent Pia Toft Assenholm. 
 
Referent: Yvonne Kruse, sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg. 
 
Ordstyrer:  Formand Bente Bendix Jensen 

 
1. Velkomst og præsentation af udvalget, herunder resume af valget af 

formand og næstformand, jf. referat fra den 12. november 2014. 
v/studiechef Edel Thomsen. 
 
Edel Thomsen bød velkommen og orienterede omkring proceduren for valg af poster 
i det nye udvalg og takkede Bente Brix Jensen for at modtage posten som formand 
og John Christiansen for at modtage posten som næstformand i 
uddannelsesudvalget. 
Kort præsentation af alle deltagerne. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 
Punkt 7 udgår på grund af afbud fra Jette Nygaard, punktet udsættes ikke igen. 

 
3. Opfølgning på referat fra mødet den 12. november 2014. 

 
Edel orienterede om, at der er kommet en præcisering til standard dagsordenen 
samt til medlemssammensætningen, hvorfor punktet er kommet på dagsorden igen. 

 
4. Drøftelse af forslag til forretningsorden. Bilag 

 
Paragraf 16, stk. 6 skal indgå i forretningsordenen, medlemssammensætningen 
 
1. Udpeget af Dansk sygeplejeråd, kredsformand John Christiansen 

 
2. Udpeget af bestyrelsen er Skole- og institutionsrådgiver Bente Bendix Jensen, 

KL. og Uddannelseschef Merete Munk, Syddansk Universitet 
 

3. Lektor Berit Dahl Nielsen og Lektor Anne-Grete Knudsen 
Medarbejderrepræsentanter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

4. Sygeplejerskestuderende Line Nathalie Hansen og Emil Gjerløv Nielsen, 
studerende ved sygeplejerskeuddannelsen. 
 

5. Udpeget af direktionen ved Sydvestjysk Sygehus er ledende oversygeplejerske 
Jette Nygaard. 

 
6. Udpeget af Sygehus Sønderjylland er sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp. 

 
7. Udpeget af psykiatrien i Region Syddanmark er uddannelseskoordinator Chanett 

Barbette Simonsen. 
 

8. Udpeget af kommunerne er uddannelseskonsulent Pia Pedersen, Esbjerg 
Kommune. 

 
9. Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-,HTX- og HHX-

uddannelser, rektor Gitte Vest Barkholt 
 

Vi kan desværre ikke opfylde mænd, kvinde fordelingen med de nuværende 
medlemmer. Uddannelsesdirektør Alexander von Oettingen og institutchef Jannie 
Fiebecker Ladegaard modtager dagsorden og referat fra møderne. Arkivering 
foregår i ESDH. 
 
Edel Thomsen retter/tilføjer i forretningsordenen og sender den til formanden for 
uddannelsesudvalget til underskrift. Vedlægges som bilag 
 
 

 
5. Orientering fra: 
 

a. Udvalgets medlemmer 
 
John Christiansen fortalte, om det arbejde der pågår omkring kvalitet i 
sygeplejerskeuddannelsen. Der har været 2 workshops på landsplan hvor 
der har været bredt inviteret, den sidste workshop sluttede i går. Når vi har 
samlet al den viden vi har fået ind, udarbejder vi en rapport som jeg sender  
til institutchefen. Pia Pedersen tilføjede, at de studerende på de to 
workshops var fyldt med gode ideer i forhold til hvad det betyder at 
producere patienter, en super spændende proces. Inge Hynkemejer 
orienterede om den positive indstilling til uddannelsen der var i den gruppe 
hun deltog i. 
Merete Munk havde forslag til, at lignende temadage kunne foregå på kryds 
og tværs af uddannelser, idet man på universitetet har samme 
problemstillinger som på UC. 
Chanett Babette Simonsen orienterede om de udfordringer 
organisationsændringerne i regionen giver i psykiatrien, og at 
medarbejderne er meget pressede, de vil meget gerne uddanne de 
studerende, medarbejderne er ikke tilfredse med det de kan give de 
studerende på nuværende tidspunkt. Medarbejderne ønsker, at give de 
studerende en god og kvalitativ uddannelse. 
John Christiansen gør opmærksom på, at begge uddannelsessteder har søgt 
om højere dimensionering i ministeriet, hvortil regionen har sagt ja, og 
klinikken har sagt nej, hvilket er forståeligt ud fra ovennævnte. Hvordan får 
vi de 50 flere uddannet, vi har brug for dem, nu hvor vi mangler 
sygeplejersker i området. Dette gav anledning til en drøftelse af hvordan vi 
sammen kan løfte denne opgave, og evt. inddrage andre faggrupper til at 
tage studerende i praktik, eks. praktiserende læger, borgere/patienter der 
stiller sig til rådighed og studieunit projekter, er nogle af de emner som 
bliver nævnt. Alle er enige om, at det er nødvendigt at tænke nyt. 
   

b. Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg v/studiechef Inge Hynkemejer 
 
En underviser starter på et Ph.d. forløb inden for psykiatrien. 
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Vi har moderniseret vore simulationsrum med flere kvadratmeter som 
indeholder almindelig sengestue samt akutstuer. Ligeledes er der mulighed 
for en beskyttet bolig. Nogle af personalet kvalificeres i tilrettelæggelse af 
simuleret undervisning. Det nye tiltag er modtaget meget positivt af 
underviserne. P.t. skal 2 undervisere på uddannelseskonference, 
vedrørende klinisk simuleret undervisning, i Irland til sommer. Andre har 
været på specifikke kurser ect.  
Studerende på modul 10 har været på Fam. Camp på sygehuset – forsøg 
som er positivt modtaget og som nu evalueres. 
Vi har udfordringer i forhold til internationalisering, som skal løses sammen 
med klinikken. Til dette tilføjer Pia Pedersen, de tilbagemeldinger vi får fra 
de kliniske vejledere er meget positive, de udenlandske studerende er 
spændende at arbejde med. 
Jannie Ladegaard, vi har forpligtelsen, og direktionen er orienteret om vore 
udfordringer i forhold til at få de internationale studerende i klinikken. 
 
 

c. Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg v/ studiechef Edel 
Thomsen 
 
Nyt campus sommer 2017, hvordan indretter man moderne 
simulationslokaler. 
10 undervisere været på udveksling i Huddersfield University i England, for 
at få indblik i deres pædagogiske og teknologiske tilrettelæggelse af 
simulationsundervisning, udveksling i forbindelse med engelsk sprog 
kompetenceudvikling. 
Modul 7 har gennemført et projekt, hvor der udvikles en app til at søge 
sundhedsinformationer. 
Modul 9 er i gang med guidelines projekt i forhold til håndhygiejne. 
Lektor Pia Veje er den ene af to redaktører på Sygeplejebogen Bind 5. 
En underviser er i gang med Ph.d. flere som ønsker at gå i gang på et 
tidspunkt. 
Udfordringer i forhold til studerende som ikke egner sig til at blive 
sygeplejersker. Punktet gav anledning til en drøftelse af problemstillingen i 
forhold til diverse bekendtgørelser og sundhedsstyrelsen. 
Bente Bendix Jensen foreslår, at man sammen får foretræde for ministeren 
og gør opmærksom på udfordringerne i forhold til bekendtgørelserne. 
 
 

d. Institut for Sundhedsuddannelse v/institutchef Jannie Fibecker 
Ladegaard 
 
Jannie Ladegaard orienterede om videreudviklingen af de 9 sundhedsfaglige 
uddannelser og om det informationsmøde der blev afviklet på UC 
Syddanmark den 20. april 2016 hvor chefkonsulent Susanne Bomholt 
Andersen fra Uddannelses- og forskningsministeriet orienterede om hvor 
langt vi er i processen. Sammen med de 9 sundhedsuddannelser sidder alle 
branchens parter fra KL, Sundhedsstyrelsen, Sundhedskartellet, Danske 
Regioner og de studerende. Jannie orienterede om, at der tages 
udgangspunkt i en fremsynsrapport som er udarbejdet i forhold til hvordan 
det ser ud i 2020. Det er en revision af uddannelserne ikke en ny reform, vi 
skal sikre uddannelsen til fremtiden. Detaljerne kender vi ikke på 
nuværende tidspunkt. Jannie deltager i en af de tværgående grupper. Målet 
er at bekendtgørelsen skal ligge klar til høring i november 2015. 
Institutionens specifikke uddannelsesordning som giver større fleksibilitet 
skal udarbejdes i foråret 2016 og uddannelsen forventes klar til september 
2016.  
 

 
e. Efter- og videreuddannelsen v/chefkonsulent Pia Toft Assenholm 

Udgår. 
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6. Tema fastsat på sidste møde: Status vedrørende uddannelsesrevision med 

afsæt i Fremsynsrapporterne v/institutchef Jannie Ladegaard. 
 
I fortsættelse af punkt 5.d, orienterede Jannie om, at hun deltager i møde i 
ministeriet i morgen vedr. de juridiske regler. Jannie opfordrer alle til at følge 
arbejdet på: http://sundhed2016.dk/ 
 
 

7. Punkt, som udgik på mødet den 12.november 2014 
Hvordan omstruktureringer i Sygehusvæsenet udfordrer det kliniske 
uddannelsesmiljø v/ledende oversygeplejerske Jette Nygaard. 
 
Udgår. 
 

8. Fællesmøde med UC Syddanmarks bestyrelses og UU den 21.09.15. En del 
af tiden, som er afsat til UU for hver uddannelse vil være et fællesmøde for 
Institut for Sundhedsuddannelserne med orientering om indsatsområderne 
for alle sundhedsuddannelser. Kort orientering Jannie Ladegaard 

 
Formiddagen er de enkelte uddannelsesudvalg og eftermiddagen foregår samlet. 
Bente Bendix Jensen gør opmærksom på, at hun desværre ikke kan deltage om 
eftermiddagen på grund af byrådsmøde. 

 
 

9. Tema til næste møde: Drøftelse af forslag til mødet den 21.09.15 
  

1. Problematisering af hvordan vi i fællesskab får løftet den kliniske 
uddannelsesforpligtelse. 

2. Hvordan håndterer vi udvekslingen ind/udgående studerende i forhold til vore 
forpligtelser (det internationale område). 

3. Vore udfordringer i forhold til klinikske uddannelsespladser. Nytænkning er 
påkrævet. 

4. Kommuner/region/psykiatri: Er der et paradox mellem aftagerrollen og 
uddannelsesforpligtelsen. 

5. Nye måder at tænke på, på tværs af uddannelser. Se hvordan man gør i 
udlandet. 

  
10. Eventuelt. 

  Inge Hynkemejer, se punkt 6b. 
  Forslag til nye møder i november og april 2016. 
 
  Torsdag den 19. november 2015 og torsdag den 7. april 2016 
   
 
  Formand Bente Bendix Jensen takker for et godt og konstruktivt møde. 
   

 
 
28. april 2016          
 
 

 Side 4/4 

http://sundhed2016.dk/

