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Møde i uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannel-
sen ved UC SYD  
 

Referat fra den 26.04.17 
 

 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

2. Velkomst og præsentation 

3. Velkomst til Institutchef Heidi Have.  

- Heidi præsenter sig kort 

4. Opfølgning på referat fra den 2. november 2016  

- Sønderborg: Læringsredskab til den kliniske undervisning er udarbejdet og im-

plementeret. Dokumentet hedder ”Min læringsplan” 

5. Orientering om implementeringen af 2016 uddannelsen 
og overgangsordning 
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- Sønderborg: Der er planlagt kurser til overgangshold i forskningsmetodologi, far-
makologi og medicinregning. Undervisningen afvikles her i foråret + uge 35 in-
den overgangen til 2016 studieordningen pr. 01.09.17 

6. Drøftelse af øgningen af klinisk uddannelse i kommunal 
regi 

- Orientering om opdraget fra KKR om øgning af klinisk uddannelse i kommunalt 
regi. De enkelte udbudssteder samarbejder med kommunerne. KR ønsker som 
mål, at kommunerne øger til 30 % af de kliniske ECTS sv.t. 27 ECTS sker i kom-
munalt regi, og sidst i uddannelsen. Fordelingen af de kliniske ECTS skal ske i 
forhold til EU direktiv, ud fra studieordningen og de konkrete aftaler.  

- Bente Bendix udtrykker en bekymring, hvis de studerende kan komme i den 
samme type klinik 3 gang i løbet af studiet, f.eks. 4., 6., og 7. semester. Det vil 
praktisk ikke være sandsynligligt, da studerende skal opfylde EU direktivet, men 
vi skal være opmærksomme herpå, såfremt en studerende i 6. semester kan 
komme i medicinsk sygepleje i et klinisk uddannelsessted, der er godkendt i en 
kommune. 

7. Orientering fra sygeplejerskeuddannelsen Esbjerg v. 
konstitueret studieleder Mona Larsen 

- Arbejder med implementering af 2016 uddannelsen og har fokus på feedback til 
de studerende 

8. Orientering fra sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg 
v. studiechef Edel Thomsen 

- Arbejder også med implementering af 2016 uddannelsen. 
- Vil gerne øge kvoteoptaget i forhold til optag af SOSU assistenter med obligato-

risk merit, hvor et optag med obligatorisk merit tæller for en 2/3 plads. Vi satser 
på ca. 3 studerende mere i optag 2017/2018 

a. LN fælles censor normer opgave fra Rektorkolle-
giet 

- Orientering om fælles ramme for censor normer. 

9. Tema: Drøftelse af TPE aktiviteter i teori og klinik. Hvilke 
indsatsområder ser I, at vi skal udvikle på. 

- Drøftelse  indsatsområder Børn og unge, mennesker med handicap og rehabi-
litering 

10. Eventuelt 
- Der er møde med bestyrelsen og UU den 28.09.17 
- Næste møde aftales til den 08.11.17 
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