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1.

Velkomst og præsentation
Udvalgets formand, John Christiansen, byder velkommen med en særlig velkomst til nedenstående nye medlemmer og gæster:
a. Velkommen til studerende, Ditte, som stedfortræder for Betina Pedersen
b. Velkommen til ny studerende fra Aabenraa Camilla Paulsen
Camilla træder i stedet for Glenn Michael Gandrup Knudsen. Camilla
meldte forfald til dagens møde.
c. Velkommen til direktør Peter Maindal, Vendlet. Peter meldte forfald til
dagens møde.
d. Velkommen til gæst projektleder Stine Juel Christoffersen
e. Velkommen til gæst under punkt 6, SLS-formand Camilla Futtrup

2.

Endelig godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger

3.

’Sammen om Uddannelsesevaluering’ v. projektleder Stine Juel Christoffersen
Stine Juel Christoffersen, projektleder ved Koncern HR i Region Syddanmark,
indleder sit oplæg med en orientering om projektet ’Sammen om Uddannelsesevaluering’, som er er et samarbejde mellem de fem sygehusenheder i Region
Syddanmark, de 22 syddanske kommuner, UC SYD og UCL samt de fire SOSUskoler i Syddanmark om en fælles praktikevaluering i de sundhedsfaglige uddannelser. Projektet har således til formål at skabe viden om den praktiske del af uddannelsesforløbene, herunder kvalitetsudvikling af de kliniske uddannelsesforløb
og praktikker på alle sygehuse og kommunale arbejdspladser i regionen. Stine
gennemgår evalueringsrapporten for sygeplejerskeuddannelsen ved UC SYD
(bilag er vedhæftet referatet).
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Udvalget drøfter de gule/grønne søjler i evalueringsrapportens oversigtstabeller
samt udfordringerne med de røde tal, som ikke angiver præcis hvad problematikken indeholder. Heidi Have, fungerende studieleder i Esbjerg, tilføjer, at uddannelsen har fokus på evalueringsresultaterne fra praktikken, idet de jævnligt peger
i retning af den teoretiske del af uddannelsen.
Oplægsholderen meddeler, at hun fremadrettet gerne bidrager til sparring omkring udvalgets arbejde med evalueringsresultaterne og hjælp i forhold til dataudtræk, der kan fremsendes til udvalget.
Udvalget bifalder evalueringsværktøjet og vil drøfte det løbende i udvalget.
4.

Opfølgning på referat fra seneste møde
Formanden henviser til punkt 6.

5.

Arbejdsmarkedsbalancen i Sydjylland (bilag) (KL, bilag)
Edel Marie Thomsen henviser til bilaget, som er dataudtræk fra arbejdsmarkedsbalancen.dk. Analysen fremhæver gode jobmuligheder og mangel på arbejdskraft. Formanden konstaterer, at analysen bekræfter virkeligheden og det der arbejdes med.

6.

Drøftelse af hvordan vi får flere dimittender ud på arbejdsmarkedet? (jf.
pkt. 3 i referat af 11.03.2019)
Edel Marie Thomsen henviser til referatet fra udvalgets seneste møde, hvor det
blev besluttet, at følgende punkter krævede en indgående drøftelse. Punkterne
drøftes samlet nedenfor.
a. Inddragelse af medlemmers bagland med henblik på de studerende i
studiet og at blive i faget som færdiguddannet
b. Kliniske vejledere
c. Hvordan spotter vi de nye uddannelsessteder og hvornår skal de være i
særlige forløb?
d. SLS-undersøgelse, samt tilstedeværelse og fravær. (SLS-formand Camilla Futtrup bidrager)
Udvalget drøfter det vigtige og tætte samarbejde mellem klinikken og uddannelsen. Edel henviser til projektet ’Fra studieliv til arbejdsliv’, som har fokus på særlige indsatser i klinikken i form af sparring og vejledning med det formål at de
studerende afslutter deres uddannelse med en tro på, at de er klar til sygeplejelivet. Det opleves, at de studerende er bekymrede for, om de kan løfte opgaven,
hvis ikke de får den rette introduktion til arbejdslivet.
Camilla Futtrup orienterer om henvendelser i SLS-regi fra studerende som udtrykker bekymring om mødepligt i klinikken og hvordan de skal forholde sig i forhold til indhentning af timer i tilfælde af sygdom mv. De studerende har svært
ved at finde retningslinjer om sanktioner for fravær på den første dag i klinikken.
Edel Marie Thomsen oplyser, at klinikken er i tæt dialog med uddannelsen om
de studerende, der har et højt fravær og som derfor har store vanskeligheder
med at nå læringsmålene. Der tages hånd om problematikken ved møder mellem klinikken og den pågældende studerende. Studiechefen bliver desuden involveret i særlige tilfælde. Det opleves, at der ikke altid er sammenhæng mellem
evalueringer og de faktiske forhold. Heidi Have tilføjer, at uddannelsen skal være
lydhør overfor de studerendes fortællinger og opfordrer til, at de studerende kontakter uddannelsen, når de oplever udfordringer.
Det besluttes, at Heidi Have indkalder SLS i Esbjerg til et møde sammen med
den kliniske koordinator med henblik på en drøftelse af de konkrete udfordringer,
der opleves på udbuddet på Campus Esbjerg.
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Udvalget drøfter udfordringerne med manglende praktikpladser og i særlig grad
socialpsykiatripladser i regionen og den deraf manglende psykiatrivejledning.
Det oplyses, at begge studieledere i hhv. Aabenraa og Esbjerg er indbudt til
møde i Sygehus Sønderjylland, da klinikkerne efter sigende har for få studerende. Edel Marie Thomsen oplyser, at udbudsstederne har stor fokus på uddannelse af kliniske vejledere.
Formanden vil tage emnet om kliniske vejledere op ved kommende dialogmøder
mellem aftagerne og Dansk Sygeplejeråd.
7.

Opfølgning på temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesudvalgene
Heidi Have tager udgangspunkt i opsamlingen samt bilaget fra temamødet i september 2019, som er blevet tilsendt udvalget. Formålet med det årlige møde er
bestyrelsens ønske om at få et tættere samarbejde og en dialog med uddannelsesudvalgene. På temamødet var digitalisering, teknologi og Big Data i fokus,
som indgår som en del af UC SYDs strategi. Desuden blev indsatsområdet omkring flere mandlige studerende på uddannelserne drøftet, da der generelt er et
stort frafald i denne gruppe.
Heidi gør opmærksom på næste års temamøde med bestyrelsen, som er fastsat
til den 14. september 2020 kl. 9.00 – 13.00. Der er udsendt en foreløbig mødeindkaldelse. Ledelsessekretariatet udsender nærmere informationer i løbet af
2020, så udvalget kan tilmelde sig arrangementet.
Udvalget beslutter at sætte temamødets emner på dagsordenen til kommende
uddannelsesudvalgsmøder, herunder uddannelsens teknologiprofil, som netop
er blevet udarbejdet.
Desuden gøres opmærksom på UC SYDs nytårskur, som afholdes den 30. januar kl. 14.00 - 16.00, hvor der ligeledes er mulighed for en god dialog og opbygning af relationer på tværs af uddannelserne.
Camilla Futtrup, SLS-formanden, fremhæver en problematik omkring udtræk af
data til brug i de studerendes opgaver, som er vanskelig grundet den stramme
lovgivning på området. Heidi Have oplyser, at den nationale følgegruppe arbejder på sagen og forsøger at finde en løsning.

8.

Meddelelser fra formand John Christiansen
John Christiansen meddeler, at Dansk Sygeplejeråd har stor fokus på rekruttering og fastholdelse og glæder sig over tiltagene i regionen.

9.

Meddelelser fra konstitueret studieleder Heidi Have, Campus Esbjerg
Heidi Have meddeler, at samarbejdet med studielederen, som blev ansat på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg den 1. august, er ophørt. Dette betyder, at
Heidi fungerer som studieleder på uddannelsen indtil en ny ansættes. Stillingen
slås op snarest muligt med ansættelse pr. 1. januar 2020. Stillingsopslaget vil
blive sendt til uddannelsesudvalget med henblik på at sprede opslaget på de sociale medier. Formanden ønsker uddannelsen god vind.

10. Meddelelser fra studiechef Edel Marie Thomsen, Campus Aabenraa
Edel Marie Thomsen meddeler, at sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa er blevet turnusakkrediteret med et positivt resultat. Det oplyses, at de studerende har
bidraget positivt i forbindelse med akkrediteringsprocessen.
11. Meddelelser fra udvalgets medlemmer
Pia Pedersen fra Esbjerg Kommune orienterer om, at Sydvestjysk Sygehus
(SVS) har inviteret UC-SYD, kommuner, psykiatrien og SVS med i en arbejdsgruppe, hvor formålet er at fremkomme med initiativer til at forbedre

3/4

uddannelsesforløb for sygeplejerskestuderende i udfordrende forløb i relation til fastholdelse. Der refereres til Strategisk Forum.
-

Helle Overgaard, Sygehus Sønderjylland, informerer om et projekt finansieret af regionen, som er målrettet nyuddannede. Det oplyses, at afdelingen
konstant arbejder med fastholdelse og rekruttering. Desuden orienterer
Helle om delestillinger på tværs af kommunerne. Slutteligt nævnes Sygehus
Sønderjyllands byggeri, som er ved at nå sin afslutning.

-

Betina Pedersen meddeler, at hun er i den afsluttende fase af uddannelsen
og i øjeblikket er jobsøgende. Betina ser frem til at blive introduceret til de
omtalte introforløb i praksis.

-

Merete Munk, uddannelseschef på SDU, orienterer om den kommende
runde to af institutionsakkrediteringen. Der er denne gang nye kriterier at
tage højde for samt mere fokus på ’student centered learning’.
Desuden orienterer Merete om den nye kandidatuddannelse i medicin med
opstart i Esbjerg fra 2022 for 30 studerende. Der er stor opbakning til initiativet og god energi i arbejdet. Der er desuden stor forventning om et tværfagligt samarbejde med UC SYD.
Det oplyses, at UC SYD og SDU Esbjerg flytter i bofællesskab på Degnevej
og at der er et samarbejde i gang med de studerendes studiemiljø.

12. Evt. – herunder kommende møder
Kommende møder i uddannelsesudvalget på Campus Kolding:
o 13. maj 2020 kl. 15.00 – 17.00
o 4. november 2020 kl. 15.00 – 17.00
Temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesudvalgene:
14. september 2020 kl. 9.00 – 13.00
UC SYDs nytårskur: 30. januar kl. 14.00 - 16.00

På vegne af
Formand John Christiansen
Konstitueret studieleder Heidi Have, Campus Esbjerg
Studiechef Edel Marie Thomsen

Venlig hilsen
Linda Fritze Madsen (LFMA)
Koordinator for studieledelsen
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