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ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
ad 2) Orientering fra: 
 

a) Udvalgets medlemmer 
 
John Christiansen med oplysning om, at DSR 4 gange årligt udgiver med-
lemsblade til ca.16.000, fordelt på medlemmer, kommuner og regioner. Næste 
udgivelse, der er til sommer, vil omhandle den nye uddannelse – hvad DSR 
har arbejdet med etc. Temadag er under forberedelse. 
 

b) Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 
 

Inge Hynkemejer oplyste, at man p.t. er optaget af arbejdet med den nye 
uddannelse. Arbejdet foregår i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen i 
Sønderborg, hvor de 2 projektgrupper arbejder sammen med Edel Thomsen 
som tovholder. I relation til dette, sidder Inge Hynkemejer i Uddannelsesud-
valget under Sygeplejerskeuddannelsernes ledernetværk. 
 
I forhold til projekter blev det oplyst, at der p.t. er en underviser i gang med en 
Ph.d. inden for psykiatri. Herudover, er der et projekt i gang omhandlende 
mundhygiejne hos skizofrene samt et projekt vedrørende småkarlidelser hos 
kvinder, hvoraf sidstnævnte skal munde ud i en Ph.d. 
 

c) Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg 
 

Edel Thomsen orienterede vedrørende byggeriet af Campus i Aabenraa, der 
skal stå færdig til august 2017. I forbindelse med byggeriet, er der satsning på 
simulationsfaciliteter, færdighedslaboratorier og ældreboliger. 
 
Fælles temadag for de afdelinger der skal flyttes sammen på Campus Aaben-
raa, afholdes i efteråret 2016. 
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1 underviser er påbegyndt et Ph.d.-forløb i april 2016, og en mere er i forvejen 
i gang. 
 
I foråret 2016 starter et projekt omkring studerendes sundhed. Herudover er 
Sønderborg med i en ansøgning vedr. bl.a. IT og E-læring, hvor der forventes 
et samarbejde med Flensborg og Kiel. 
 
I forhold til den nye uddannelse oplyste Edel Thomsen ligeledes, at Esbjerg og 
Sønderborg arbejder sammen omkring denne, m.h.p. at få et fælles studieord-
ningsgrundlag i UC SYD. 
 
Der er foretaget ansættelse af nye adjunkter – en procedure, der har været 
problematisk, grundet det lave lønniveau. 
 

d) Institut for Sundhedsuddannelse 
 

Jannie Fibecker Ladegaard orienterede vedrørende revisionen af alle sund-
hedsuddannelser, der foregår i tæt samarbejde med UCL. Materialet af 1. april 
2016, som lige er udsendt til høring, er en udløber af dette arbejde. 
 
I forhold til akkrediteringen, har UC’et, den 7. april 2016, sidste dag med besøg 
fra Akkrediteringsinstitutionen. Forhåbningen er, at UC’et bliver institutionsak-
kreditret, således at der fremover kun skal foretages lokal akkreditering. 
 
Jannie Fibecker Ladegaard henviste i øvrigt til den med dagsordenen ud-
sendte uddannelsesberetning, hvor uddannelserne har gjort status, som 
direktionen har forholdt sig til. Uddannelsesberetningen er et redskab for 
Uddannelsesudvalgene, idet udvalgene kan orientere sig i, hvor vi står p.t. og 
hvad der skal ske fremadrettet. 
 
Bente Bendix Jensen, med forespørgsel til, hvilke indflydelse regeringens 
udspil omkring en evt. stramning af adgangskravene til gymnasierne og HF 
kan forventes at få på Sygeplejerskeuddannelsen, til hvilket John Christiansen 
kommenterede, at det kan udmunde i en højere gennemførelsesprocent. Edel 
Thomsen orienterede i den forbindelse om adgangskravene, og efter kort 
drøftelse af forskellige scenarier, var der enighed om, at det er svært at spå 
om fremtiden. 
 

e) Efter- og videreuddannelsen 
 
Grundet afbud refereres fra mail modtaget fra Pia Toft Assenholm: 
 
Der er etableret fire nye diplommoduler i 2015: 
 Molekylærmedicinsk laboratorie teknologi 
 Sexologi 
 Klimakteriet 
 Palliation med fokus på kronikere 

 
Overskuddet i EVU regi var ikke så højt som forventet i 2015. Målsætningen 
om at etablere et overskud på 80 mill i 2018 fastholdes dog af direktionen.  

 
Der er pt. en tendens til, at de moduler/kompetenceudvikling der giver et 
direkte afkast/outcome ude i praksis er i høj kurs (akutsygepleje, sår, klinisk 
vejleder mv.) 
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Der har været stor efterspørgsel efter særlige forløb, uddannelser m.v. her i 
foråret 2016.  
 

ad 3) Gennemgang af ny bekendtgørelse og orientering vedrørende høringssvar 
 
 Edel Thomsen gennemgik og kom med supplerende kommentarer til bekendt- 

gørelsen, der er en rammebekendtgørelse, og derfor ikke – som tidligere – har 
den nationale del med. 
 
Under gennemgangen blev væsentlige ændringer/nyskabelser i forhold til den 
nuværende bekendtgørelse fremhævet, og afklarende spørgsmål blev besvaret og 
drøftet. 
 
I det følgende fremgår et kort udpluk af bemærkningerne til bekendtgørelsen: 
 
I forhold til kap. 2, § 3, stk. 3, blev det oplyst, at Region Syddanmark, UCL og UC 
SYD har et samarbejde i gang omkring udarbejdelse af en fælles godkendelses-
procedure i forhold til de kliniske uddannelsessteder. 
 
På bemærkning blev det oplyst, at der i høringssvaret er gjort opmærksom på 
gentagelsen af samme sætning i kap. 2, § 3, stk. 4.  
 
I forhold til kap. 2, § 3, stk. 5, er der i høringssvaret gjort opmærksom på, at de 
kliniske vejledere skal opkvalificeres. 
 
Vedrørende kap. 2, § 6, er det i Sygeplejerskeuddannelsernes ledernetværk 
besluttet, at tema 1 og 2 ligger fast, medens tema 3 kan tages før tema 4 eller 
omvendt. 
 
I relation til § 6, blev det i øvrigt bemærket, at der m.h.t. skoleskift er blevet 
strammet op, idet vi ikke længere er forpligtede til at tillade skoleskift de første 2 
studieår.  
 
M.h.t. samme kapitels § 7, blev det præciseret at den nævnte fællesdel omhandler 
de første 2 år af uddannelsen, medens institutionsdelen omhandler det sidste 1½ 
år.  
 
I forhold til merit, præciserede Jannie Fibecker Ladegaard, at adgangsgrundlaget 
ikke kan danne baggrund for merit, hvilket også kommer til at fremgå af studieord-
ningen. Merit blev i den forbindelse gjort til genstand for en kortere drøftelse. 
 
M.h.t. den i kap. 3, stk. 3 nævnte mødepligt, blev det oplyst, at mødepligt skal 
præciseres i studieordningen. Inge Hynkemejer kunne i den forbindelse oplyse, at 
der i Esbjerg p.t. praktiseres mødepligt/fraværsregistrering i det første år af uddan-
nelsen.  
 

ad 4)  Gennemgang af studieordningens arbejdsdokument, herunder drøftelse af  
 fællesdel, klinik og institutionel del 
 

Seneste udgave af fællesdelen – der er givet for alle udbudssteder - blev omdelt. 
Det blev præciseret, at det fremlagte er et udkast, og ikke et færdigt dokument, 
idet der foreligger kommentarer til det. 
 
Edel Thomsen gennemgik, uddybede og besvarede – suppleret af Inge Hynke-
mejer – afklarende spørgsmål.  
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 Arbejdspapir for fællesdelen, omhandlende fordeling af fagområder på de enkelte 
semestre samt den tilhørende fordeling af ECTS, arbejdspapir vedrørende ECTS-
fordeling på temaer og semestre samt Sygeplejerskeuddannelsen UC SYD’s ud-
kast til fordeling af læringsudbytter i fællesdelen blev omdelt og kort gennemgået.   
 
Herudover blev omdelt udkast til semesteroversigt, udarbejdet m.h.p. undersøgel-
se af opfyldelse af EU-direktivet omdelt, gennemgået og uddybet. Begrundelsen 
for placering af temaer på 3. og 4. semester er, at der ønskes en vekselvirkning 
mellem teori og klinik. 
 
Det blev oplyst, at 4 fra Esbjerg og 4 fra Sønderborg arbejder med at udfærdige 
den lokale del. Fælles temadag er planlagt, hvor alle undervisere er indbudt. 
 
Til orientering for de fraværende udvalgsmedlemmer, udsendes ovenævnte doku-
menter med referatet. 
 

ad 5) Drøftelse af behov for møder i foråret 2016, jfr. de planlagte datoer 
 

Det planlagte møde torsdag den 28. april 2016 blev aflyst, hvorimod det fandtes 
hensigtsmæssigt at fastholde mødet torsdag den 19. maj 2016. Materiale til 
dette møde vil blive udsendt fredag den 13. maj 2016. 
 
Jannie Fibecker Ladegaard henledte opmærksomheden på, at der skal laves en 
skriftlig indstilling til UC SYD’s bestyrelse senest den 1. juni 2016. Denne udfær-
diges på mødet eller i tilslutning til mødet.  
 

ad 6) Fastsættelse af mødedato for efteråret 2016 
 

Mødet i efteråret 2016 blev fastlagt til onsdag den 2. november 2016, kl. 15.00 – 
17.00. 
 
Opmærksomheden blev i den forbindelse henledt på årsmødet mellem Uddannel-
sesudvalgene og UC SYD, der afholdes fredag den 16. september 2016. 
 
Der vil blive indkaldt elektronisk til begge møder. 
 

ad 7) Tema til efterårsmødet 2016 
 

Temaet blev fastsat til ”Implementering af ny uddannelse” – herunder om ”sam-
menhængende patientforløb”. 
 

ad 8) Eventuelt 
 

M.h.t. høring (der henvises til det pr. mail af 1. april 2016 udsendte materiale), blev 
det aftalt, at det enkelte udvalgsmedlem fremsender sine eventuelle kommentarer 
til Edel Thomsen med cc til de øvrige Uddannelsesudvalgsmedlemmer, hvorefter 
Edel Thomsen sammenskriver de indkomne bemærkninger i et samlet dokument. 

 
Frist for fremsendelse af bemærkninger blev fastsat til onsdag den 20. april 
2016. 

 
 
Mødet hævet kl. 14.55. 


