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Referat 

 

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde,  
Sygeplejerskeuddannelsen 
11. november 2021, kl. 15.00-17.00,  
Lokale A1, Campus Kolding 

Til stede: John Christiansen, Pia Pedersen, Helle Overgaard, Lene Hovedskou, Lene 

Jensen, Sabine Heesemann, Pia Toft Oxbøll Assenholm, Rikke Lise Steffensen, Edel Ma-

rie Thomsen (referent) 

 
Afbud: Heidi Have, Peter Maindal, Anne-Grete Knudsen, Ditte Lyhne Kristensen, Camilla 

Paulsen, Merete Munk, Anna Frejbæk, Linda Fritze Madsen 

  

 
1. Velkomst og præsentation 

 
2. Endelig godkendelse af dagsorden  

Ingen bemærkninger 
 

3. Opfølgning på referat fra seneste møde den 6. maj 2021 

Ingen bemærkninger til opfølgning på referatet 

 
4. Orientering om aktuelle og kommende EVU-aktiviteter samt drøftelse af ønsker 

og behov til EVU-aktiviteter og initiativer i 2022 v. Pia Assenholm 

Der er øget aktivitet på det sundhedsfaglige område. EVU SUND ser, at kommuner 

efterspørger det akutte område i stigende grad – afhængig af de slutkompetencer, 

som sygeplejersker skal stå med → flere og flere patienter udskrives med plejebe-

hov. 

De kliniske vejleder kurser fylder mere → 32 tilmeldte men mange afbud endte med 

12 kursister. Mangler kliniske vejledere. Der efterspørges IKV → nationalt plan ikke 

helt enighed, det giver lidt røre mellem professionshøjskolerne.  

VT og metode af undersøgelse af praksis får en opblomstring 

Forandrings - og læreprocesser rører på sig 

Specialuddannelsen borgernær sygepleje er vi i regionen godt med på – Kommu-

nerne vil gerne at sygeplejersker får disse kompetencer. 

En kommune ønsker at løfte de kliniske vejlederes kompetenceniveau ud over 1/6 di-

plom. 

 

Specialuddannelse i henholdsvis akut sygepleje og borgernær sygepleje er to vidt 

forskellige kurser. 

 

Initiativer 2022 ikke så langt endnu pga. reorganisering, der skal falde på plads. Sund 

EVU kommer ind under IFS → det bliver godt. Etablering af videns-miljøer er et plus 

for EVU. 
 

Akademiområdet kommet ind under EVU kan vi også håndtere AMU forløb → giver 

rød tråd 

 

Der kommer kliniske vejleder på deltid i efteråret.  
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Der bliver tættere samarbejde mellem PH. Vi skal tænker uddannelse på en anderle-

des måde, end vi er vant til. KL er positiv overfor en udvikling. 

 
DSR udbyder diplom modul til AMIR repræsentanter. 

 

Esbjerg prioriterer højt Borgernær sygepleje. Har overrulet andre aktiviteter → strate-

giske satsninger. 

 
5. Meddelelser fra UC SYD og Institut for Sundhedsuddannelse v. Heidi Have  

 
Heidi Have har meldt afbud til mødet, hvorfor Edel Thomsen orienterer om nedenstå-
ende punkter. 

a. UC SYDs strategi 

Link til UC SYDs strategi Strategi og organisation | UC SYD 

Der orienteres om ny organisering i UC SYD med fokus på Hoved – 

hånd og hjerte – værdier, professionsidentitet og professionel – betyd-

ning til alle medarbejdere. Proces i uddannelserne om implemente-

ring. Nye direktører og ny EVU-chef. Strategien indeholder følgende:  

• Regional ansvarlighed 

• Professionel kvalitet 

• En grønnere fremtid 

 

b. Budget 2022 – besparelser – sund uddannelserne har fundet bespa-
relserne ved omlægning, fratrædelse og nedsat arbejdstid. Det bety-
der stadig nye og flere opgaver 

 

c. Fleksibilitet og agilitet og andre logikker 

 

6. Opfølgning på temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesudvalgene -   

september 2021 

 Temamøde afholdt med strategioplæg v. rektor → uddannelsesudvalg og bestyrelses-

medlemmer ud i gruppedrøftelser → IFS gruppen drøfter rekruttering og branding → 

stort fokus i sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg. Frafald og opnormering 

med optag, hvor studerende ikke helt har tilstrækkelige studiekompetencer. Rejse frem 

til professionsidentitet. Ønske om at være med i et arbejdsfællesskab er vigtigt. 

 Kort om grøn sygeplejerske. 

 Dimittend kompetencer → kritisk tænkende og tør gå ind i klinikken. Forudsætninger 

med praksistilknytning, god kliniske vejledere og gode studie – behov for ”bedster” 

(mor). 

 Spændende og gode drøftelser – en god temadag. 

Drøftelse på uddannelsesudvalgsmødet: 

Italesat, at der er en reel kamp for at rekruttere nok studerende og senere syge-

plejersker. Overvejelse om relevant klinisk arbejde blandt studerende som klinik. 

Kan det sættes i system. De studerende får mange tilbud om arbejde. Ledelser 

efterspørger kompetencer hos studerende mhp. arbejdsopgaver → præcisere au-

torisation og at arbejde under en sygeplejerskes ansvar. Mere udbredt vil det 

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/strategi-og-organisation
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kræve en systematik og en ramme om forløbene. Tænke uddannelse under andre 

rammer end nuværende optag og fastlagte forløb.  

 
7. Status på Projekt Overgange på sygeplejerskeuddannelsen 

Den første afrapportering er sendt til Uddannelsesledernetværket, der samler og vi-

deresender til styregruppen 

Dokumentet vedlægges som bilag dagens referat 

 
8. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 

 SVS: ny sygeplejefaglige direktør Charlotte Mose Hansen. Kommer fra OUH. 

 Jens Egon Hansen konstitueret sygeplejefaglig direktør for psykiatrien. 

DSR Valg til kredsen er lige afholdt – genvalg til John. Der er sket en del udskiftning 

på medlemmer. Der er et nyt studentermedlem med studiefokus.  

Der er fokus på flere aktuelle problemstillinger bl.a. strejke, pandemi, statsminister 

udmeldinger, der giver lidt udfordringer.  

Kaos og vrede, hvordan ser vi det hos de studerende → bragt op på netværksmøde. 

Vi må tale faget op. Vi sender signaler i vores valg af retorik. 

 
9. Meddelelser fra studiechef Edel Thomsen, Campus Aabenraa 

a. Projekt 7. Semester – implementeres på hele SHS + kommuner ind-
drages. 

b. Sygeplejefaget har brug for de gode historier – der kommer artikel i 
Kredsløbet. 

c. Mange frafald – februar til og fra i alt 59, men faktiske 18 afbrudte 

 
10. Meddelelser fra studieleder Rikke Steffensen, Campus Esbjerg 

a. Frafald øget på de første semestre. Stort pres på studievejledningen. 

Studerende har angst, manglende trivsel. 

b. 7. semester udvikles. Godt i gang med praksistilknytning. Undervi-

serne er begejstret. Forberedelse til klinikken er udviklet med stor suc-

ces. Studerende med talblindhed forekommer hyppigere. 

AOF vil gerne lave kurser for studerende om ordblindhed.  

 
11. Eventuelt, herunder kommende møder 

 

 

 


