
 
 

 
 

Referat af møde i "Den kommunale 
kompetenceudviklingsgruppe” for område Syd 

 
 
Tidspunkt: Fredag den 23. marts kl. 08.30 – 11.30 
  
Sted: Lokale E306, Campus Haderslev,  
 Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 
 
 
Inviterede:  Hospice Sønderjylland 

 
Haderslev Kommune 
 
Tønder Kommune 
 
Sønderborg Kommune  
 
Aabenraa Kommune 
 
DSR 
 
UC Syddanmark 

   
 

Afbud:  Vinie Levinsen UC Syddanmark  
  Lone Oest UC Syddanmark 
  Ellen Sandahl 

Sabine Dehns  
Marianne Høgsted Andersen   

 
Mødeleder:  Pia Assenholm 
 
Referent:   Ellen Sandahl/Pia Assenholm 
 
Møderække: Næste møde den 22. september kl. 08.30 – 11.30  

på det nye Campus Aabenraa.     
  
 
  



 

 

 Side 2/6 

 

Punkt 1 Velkommen og godkendelse af dagsorden  
 
Velkommen og godkendelse af dagsorden 

 
Beslutning 
 
 
Punkt 2 Gensidig præsentation   
 
Præsentation af de enkelte mødedeltagere. 
 
Hospice Sønderjylland 
Helle Lehmannn 
 
Haderslev Kommune 
Ulla Bram 
Gitte Würtz 
 
Tønder Kommune 
Anne Person  
 
Sønderborg Kommune  
Mette Bækdal 
 
Aabenraa Kommune 
Karin Rubush 
 
DSR 
Morten Hartvig 
 
UC Syd 
Jette Surlykke Tobiasen 
Ellen Sandahl 
Pia Assenholm 
 
Orientering 
De enkelte deltagere præsenterer sig. 
 
Punkt 3 Nyt fra kommunerne og DSR   
 
Deltagerne fra de respektive kommuner informerer om udvikling, tiltag mv. der er der er i de 
respektive sektorer. 
Herunder gerne de overordnede tanker, startegiger mv. i forhold til kompetenceudvikling. 
 
Information 
 
Hospice v/ Helle Lehmann:  

• Der arbejdes systematisk på kompetence udvikling indenfor palliative område og første 
modul skal udbydes til efteråret i samarbejde med UCL & UCSYD. 

• Godkendelse af specialist området. Der er et tæt samarbejde 
• Brugt meget tid på at blive en del af IT netværket hvilket er problematisk i samarbejdet til 

samarbejdspartnere i kommuner og sygehuse. 
 
Ny hospicechef er Helle Madsen. 
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Haderslev kommune v/Gitte Würtz & Ulla Bram: 
• Nyt omsorgssystem skal introduceres (Nexus) og Fællessprog 3 skal implementeres 

hvilket bliver en udfordring.  
• Venter spændt på sundhedsstyrelsens endelige udspil til det akutte område. 
• Rehabilitering – her arbejdes på at få hjemmesygeplejersker koblet på i denne del især 

sygeplejersker på plejecentre skal opgraderes. Det at være sygeplejerske på centrene er 
ensomt og med stort ansvar. 

• Samskabelse er også et område der tænkes ind i kommunens sundhedsaktiviteter. 
• Haderslev er repræsenteret i arbejdsgruppe omkring klinisk vejledning for alle 

professioner i kommunalt regi. 
 
Sønderborg kommune v/ Mette Bækdahl, tillidsmand. 

• Fokus er projekt i sikre hænder og dette har givet rigtig gode resultater i forhold til 
medicin håndtering. Specielt i sektor overgange er det galt viser det sig. 

• I akutsygeplejen er udarbejdet kompetence profiler  
• Psykiatri her skal pædagogisk personale kompetenceudvikles t il at kunne varetage 

sundhedsopgaver plejeopgaver. 
• Konflikt håndtering hos psykiatriske borgere er et stort fokus – selvforsvar – 

overfaldsalarmer overvejes, for at skabe tryghed hos personalet.  
• Der skal ansættes ret mange nye sygeplejersker – her vil man gerne prioritere 

psykiatriske sygeplejersker.  
• Psykiatriske borgere er flere og der mangler kompetencer til at tage hånd om denne 

gruppe.  
• Rehabilitering i distrikterne er der omorganiseret og sygeplejen tilknyttes rehabilitering. 
• Der køres også et pilotprojekt hvor man har PC med ud til borgere – hvilket er godt – der 

er koordinatorer til at passe telefon og laver køre lister – hjemmesygeplejersken er hos 
borger. Det er godt – giver arbejdsro og større ensartethed 

• Diplommoduler prioriteres til forskellige specialer og studerende kommer der flere af 
dette afføder behov for kompetenceudvikling af vejledere. 

• Ønske er en hjemmesygeplejerske uddannelse. Der favner det felt 
hjemmesygeplejerskens arbejde omfatter. 

 
DSR Morten Hartvig:  

• Akutsygeplejen drøftes meget og vil ligge en standard for hvad kommunerne skal kunne. 
• Psykiatrien er også et stort indsatsområder DSR gerne støtter op om – organisering 

mellem det regionale og det kommunale system er omdrejningspunktet. 
• Specialuddannelse i psykiatri er nu anerkendt og det er rigtig godt. Målet er at 55 % skal 

være speciale uddannet indenfor psykiatrien og her i Region Syd ligger vi højt. 
• APN (Advanced practitioner Nursing) kompetenceudvikling for eks med akutsygeplejen. – 

der tænkes på sigt avanceret klinisk sygepleje – og brug af disse sygeplejersker 
diskuteres. 

 
 
Tønder kommune Anne Person: 

• Nexus er implementeret og dette fungerer faktisk godt  - men der udfordringer. 
• Sygeplejerskerne er på vej ind på plejecenterne igen, men dækkes af 

hjemmesygeplejersker via kørelister 
• Der er behov for døgndækket sygepleje – triage er et godt redskab til at styre behov. 
• Nogle plejecentre har tilknytte sygeplejersker dagligt eller flere gange i ugen 
• Demens er også et stort fokusområde og man vil gerne have sygeplejersker på SD 

moduler – men disse er aflyst. 
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• Man har i kommunen bestemt at alle sygeplejersker skal kunne varetage akutte opgaver. 
• Alle sygeplejersker skal kunne lægge katheter hos mænd og lægge iv adgang. Nu er 

spørgsmålet hvad skal der til for at man kan dette?  
 
Aabenraa kommune Karin fælles tillidsmand:  

• Der er arbejdet med kompetence- & uddannelsesplan for sygeplejersker i kommunen – 
her arbejdes med kompetencekort som er et rigtig godt arbejdsredskab. Dette har 
medført introduktion af nye sygeplejersker. Som skal støtte op om at sygeplejerskerne 
kan være i rammerne der er meget kompleks. 

• Styring af økonomi – er et stort spørgsmål og usikkerhed – hvor faktum er vi skal drives 
billigere og opgaverne er de samme. 

• Implementering af nyt it system skal ske snart. Nexus 
• Akutfunktionen skal evalueres hvor vi er i implementering. 
• Sikre hænder projekt kører i kommunen.  
• Rehabiliterings projekt kører, hvor 2 sygeplejersker har til opgave at varetage alle 

udskrivelser. 
 
 
UC SYD Pia Toft Assenholm: 

• Fremlæggelse af samarbejde mellem SOSU skolen i Esbjerg og UCSYD og Esbjerg 
kommune. 

• Præsentation af kompetenceudviklings udbud af sygeplejersker og akutte funktioner 
• Demens området og kompetenceudviklingsmodel (Esbjerg kommune) 
• Temadage udbydes og sendes ud med referat. 

 
 
Punkt 4 Temadage/konferencer   
 
UC Syd arrangerer i flere sammenhænge konferencer, temadage mv.  
 
Bla. er der konferencer i  
I april – den 6. april i Kolding og den 20. april i Haderslev. Denne udbydes også efteråret den 5. 
oktober 2017. 
 
I maj - den 10. maj  v/ Round tabel  og den 15. maj en sundhedskonference i Haderslev osv.  
 
Til efteråret 2017 kommer der to dage – en om sundhedsjura og en om samskabelse 
 
Til foråret 2018 er der planlagt en om rehabilitering – set i et socialt-og sundheds perspektiv 
 
Er der nogle fokus områder, emner, perspektiver i gerne vil have  i gerne vil have på?  
 
Information/Drøftelse:  
 
UC SYD udbyder 3 SD moduler indenfor palliation  
 
Udbud indenfor det akutte område: kursustilbud målrettet den enkelte kommune er en 
mulighed  
 
Der udbydes et SD modul for ergoterapeuter i kvalitetssikring relateret til siddestillingsanalyse – 
relateret til forebyggelse af tryksår. 
Link til modulet på hjemmesiden: https://evu.ucsyd.dk/EH08-17220  
 
SD psykiatri link fra hjemmesiden: https://evu.ucsyd.dk/fagområde/217  
 
Der er forespørgsler på følgende:  
 

https://evu.ucsyd.dk/EH08-17220
https://evu.ucsyd.dk/fagomr%C3%A5de/217
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• Medicin i socialeområdet 
• Tvang/vold – socialområdet – pædagogiske kompetencer 
• Demens området 
• Spl. Møde med den psykiatriske borger 

  
 
Punkt 5  Kompetenceudvikling – hvor går vi hen?   
 
Kurser/seminarer: 
Der arbejdes med mange forskellige felter og områder. 
Samskabelse, sundhedsjura, palliation,  
Diplom: 
Der arbejdes med flere forskellige – konsultationssygeplejersker, palliation i det brede perspektiv. 
Forandrings- og læreprocesser, psykiatri, forebyggende hjemmebesøg, interprofessionel læring 
mv.  
Er der andre områder der kunne være relevante for jer .  
 
Master: 
Der arbejdes fortsat med sår og psykiatri.  
Pt. er der fokus på et arbejde omkring det akutte. 
Er der andre områder der kunne være relevante ?  
 
Ph.d.:  
Pt. er der fokus på: 

• velfærdsteknologi,  
• borger/patientinddragelse 
• diabetiske fodsår 
• akut sygepleje 
• rehabilitering 

 
Drøftelse: 
Amir modul kommer til efteråret 2017 – link til AMIR modulet skrives ind. 
Hvad ønskes af temadage seminarer? 
 
Læring som begreb hvordan implementeres i en organisation? 
Kollegial vejledning – kompetenceudvikling ønskes – her kommer et SD modul 
Andre Ønsker sendes til Pia. 
 
 
Punkt 6 Temadrøftelse på de enkelte møder  
Sagsfremstilling:  
 
Der er tidligere foreslået:  
 

• Modul i samskabelse  
• Jura - delegationsrammer – Lovgivning – tema til efteråret 2017  
• Det nære sundhedsvæsen 2 
• Kvalitetssikring 
• Læring 
• Interprofessionel læring – IPLS 
• Kroniske lidelser 

 
Drøftelse: 
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Der er nogle af ovenstående områder der allerede er på udbudslisten.  
Er der andre emner, må i meget gerne kontakte os herom. 
 

 
Punkt 7 Punkter til næste møde    
 
Næste møde afholdes på det nye Campus i Aabenraa. 
Tid, sted mv. tilgår. 

Information/Drøftelse:  
% 
 

 
Punkt 8 Evt.   
 
Eventuelle punkter behandles mv. 

Information/Drøftelse: 
Ikke nyt til evt.  
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