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Referat 

 

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde,  
Sygeplejerskeuddannelsen 
6. maj 2021, kl. 15.00 – 17.00, lokale A2, Campus 
Kolding 
 

Til stede: John Christiansen, Pia Pedersen, Anna Frejbæk, Helle Overgaard, Merete 

Munk, Peter Maindal, Sabine Heesemann, Lene Jensen, Heidi Have, Rikke Steffensen, 

Edel Thomsen, Camilla Paulsen 

 
Afbud: Anne-Grete Toudal Knudsen, Lene Hovedskou, Ditte Lyhne Kristensen 

 
I øvrigt deltog: Stine Juel Christoffersen 

 
Referent: Linda Fritze Madsen 

  

1. Velkomst og præsentation  

Formand John Christensen byder velkommen til dagens møde og retter en særlig vel-

komst til nyt medlem Lene Jensen, ledende oversygeplejerske fra Sydvestjysk Syge-

hus. 

 

2. Endelig godkendelse af dagsorden  

Ingen bemærkninger  

 

3. Opfølgning på referat fra seneste møde  

Ingen bemærkninger 

 

4. Sammen om Uddannelsesevaluering, oplæg ved Stine Juel Christoffersen  

Stine Juel Christoffersen gennemgår evalueringsresultater fra 2020 og sætter fokus 

på evalueringer set i lyset af pandemien Overordnet set ser resultaterne fornuftige ud. 

Det nye i evalueringssystemet er implementering af en ny funktion, hvor man kan se 

udviklingen over tid. Punktet sættes på dagsordenen igen om et år. 

Bilag vedhæftet 

 

5. Status på Projekt Overgange på Sygeplejerskeuddannelsen  

v. Edel Thomsen og Rikke Steffensen  

Edel og Rikke fortæller om baggrunden for projektet og indsamling og konkretisering 

af data fra studerende og undervisere, som er udmøntet i fem indsatsområder:  

• Tættere samarbejde med og tilknytning til kliniksteder 

• Forberedelse til klinikken 

• Bedre sammenhæng mellem de kliniske forløb på 1. og 2. semester 

• Mere simulation, åben simulation 

• Relationen til de studerende – udvikling af personlige kompetencer 

 

Enkelte af tiltagene er implementeret og andre prioriteres og iværksættes over de 

kommende semestre. Desuden planlægges dialogmøder med kommuner og psyki-

atrien i det kommende efterår med henblik på optimering af samarbejdet.  

 

Underviserrepræsentanter fra begge udbud, Anne Højgaard fra Aabenraa og Sabine 

Heesemann fra Esbjerg er tilknyttet projektet med det formål at bidrage med viden og 
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indspark til de enkelte indsatsområder samt afrapportering.   

 

John Christiansen bifalder projektets fremgang og den positive dialog mellem uddan-

nelsen og aftagerne.   

 

6. Orientering om udbuddenes møde med censorformandskabet  

v. Rikke Steffensen  

Rikke Steffensen orienterer om studieledelsens dialogmøde med censorformandsska-

bet i december 2020, som blandt andet tog udgangspunkt i anbefalinger på baggrund 

af censorformandskabets erfaringer og drøftelse med udbudsstederne blandt andet 

indenfor følgende områder og som uddannelsen i Esbjerg og Aabenraa arbejder vi-

dere med:   

a. Eksterne prøver på 2. semester 

b. Gruppeeksamen  

c. Semesterlitteratur  

d. Plagiatkontrol  

e. Bacheloreksamen  

 

7. Opfølgning på 2016-bekendtgørelsen og udmeldinger fra følgegruppen –  

bud på revision v. Heidi Have  

Heidi Have orienterer om følgegruppens arbejde med og opfølgning på 2016-bekendt-

gørelsen. I den forbindelse vil den nationale styregruppe bl.a. drøfte frafald og studie-

intensitet på sit møde i september.  

 

8. Orientering om UC SYDs arbejde og indsatser i forhold til talentbekendtgørelsen  

v. Edel Thomsen  

Edel Thomsen orienterer om UC SYDs arbejde med talentforløb på tværs af UC SYDs 

uddannelsesportefølje, hvor der arbejdes med at udvikle talentforløb med 30 ECTS 

ekstra på eksamensbeviset. Forløbet forventes klar til implementering i 2022. Arbejdet 

udspringer af talentbekendtgørelsen, som indeholder tre muligheder:  

a. Udmærkelse på eksamensbeviset  

b. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset 

c. Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset 

 

9. Drøftelse af arbejdsmarkedsbalancen   

Edel Thomsen gennemgår arbejdsmarkedsbalancen for 2020, som ser fornuftigt ud 

for sygeplejerskeuddannelsens vedkommende.  

  

I plenum drøftes gymnasiernes nedgang i antal ansøgere samt fremtidige rekrutte-

ringsudfordringer på grund af de små årgange. UCL har bl.a. indført teknologiforstå-

else for alle sundhedsfaglige uddannelser som en mulig motivationsfaktor for kom-

mende ansøgere. John Christiansen foreslår, at Peter Maindal holder oplæg på det 

kommende uddannelsesudvalgsmøde om teknologi i sin egenskab af direktør for 

Vendlet ApS.   

 

10. Meddelelser fra formand John Christiansen  

John Christiansen orienterer om den mulige forestående konflikt. Der er i den forbin-

delse stor fokus på de studerendes trivsel hos Dansk Sygeplejeråd. Endvidere er der 

fokus på regeringens sundhedsplan og dennes betydning for sygehusstrukturen samt 

nyt OUH.   
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11. Meddelelser fra UC SYD og Institut for Sundhedsuddannelse v. Heidi  

Heidi Have orienterer om UC SYDs nye rektor pr. 1. juni, Alexander von Oettingen. 

Alexander er pt. fungerende rektor og har igennem de seneste 22 år været ansat i UC 

SYD i forskellige positioner. I øjeblikket arbejdes der på organisatoriske forandringer 

med fokus på professionsdannelse, som er den nye rektors pejlemærke.  

  

I forbindelse med genåbningen pr. 21. maj vil 50% af de studerende vende tilbage til 

fysisk undervisning. Der vil blive sat fokus på de studerendes trivsel og motivation ef-

ter en tid med hjemmearbejde og et liv foran skærmen.  

 

John Christiansen ønsker tillykke med den nye rektor og ser frem til en spændende tid 

og et frugtbart samarbejde fremadrettet. 

 

12. Meddelelser fra studieleder Rikke Lise Steffensen, Campus Esbjerg  

Som en del af arbejdet med projekt overgange arbejder udbuddet i Esbjerg med prak-

sistilknytning af underviserne, således at alle undervisere er tilknyttet afdelinger/kom-

muner og får et tættere samarbejde med de kliniske vejledere omkring de temaer, der 

optager dem, så det kommer de studerende til gode.  

 

Udbuddet har fire nyansættelser og dermed seks adjunkter.  

 

I forhold til de studerendes trivsel har alle undervisere haft kontakt til de studerende, 

da der er en bekymring om en del udfordrede studerende, der ikke deltager i den fysi-

ske undervisning. Der er lukket op for fysisk undervisning på alle semestre omkring 30 

procent stigende til 50 procent pr. 21. maj. Udbuddet har en samarbejdsaftale omkring 

“udfordrende forløb for studerende”, som indbefatter en del samtaler, hvor undervi-

sere, studievejledere og klinisk koordinator fra uddannelsesinstitutionen har været in-

volveret for, sammen med vejledere/uddannelsesansvarlige fra klinikken, at skabe de 

bedste forløb for de studerende der er i udfordrende forløb. 

 

I forhold til særtilskud til afsluttende semestre, har udbuddet været i dialog med de 

studerende, som tilkendegiver, at de har behov for mere klinisk simulation, sygdoms-

lære samt anatomi og fysiologi. Derudover har udbuddet inviteret oplægsholdere om 

skønne øjeblikke i sygeplejen (ph.d.) - det at blive færdig som sygeplejerske - samt et 

oplæg om aldring (på tværs af Institut for Sundhedsuddannelse). De studerende giver 

udtryk for, de har gode kliniske perioder, hvor de får meget læring.  

 

13. Meddelelser fra studiechef Edel Marie Thomsen, Campus Aabenraa  

I lighed med sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg arbejdes der med projekt overgange 

og særtilskud til afgangshold. Der er givet ekstra bachelorvejledning, flere simulations-

timer i akut sygepleje og hjerte-lunge-redning.  

 

Underviserne afvikler online undervisning med stort engagement og ansvarlighed. Der 

er gode webinarer fra UC SYDs akademiske IT-enhed til at understøtte de digitale 

kompetencer. Der er stor divergens mellem de studerendes engagement til online un-

dervisning, ikke alle er ”til stede” på skærmen, hvilket kan bekymre for deres lærings-

udbytte. Derfor er der iværksat ekstra kontaktlæreraktivitet for de første semestre. 
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14. Meddelelser fra udvalgets medlemmer  

Peter Maildal orienterer om en messe i Bella Centret om teknologi og teknologiforstå-

else i november måned, som en oplagt mulighed for de studerende.   

 

15. Eventuelt, herunder kommende møder 

• 21. september 2021 kl. 9.00 – 12.30:  

Temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesudvalgene 

• 11. november 2021 kl. 15.00 – 17.00:  

Uddannelsesudvalgsmøde 

 
 

 


