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Referat 14. Møde i Det Regionale Uddannelsesråd 

Tidspunkt: 10. oktober 2017 kl.12.00-15.00 

Mødet er opdelt – UC Syd inviteres med fra 12.30 

Afbud: Christian Jørgensen, Ellen Sandahl Jørgensen  

Sted: Mødelokale 8 – stuen, vest, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle 

Bilag vedlagt: 

Referat sidste møde i det regionale uddannelsesråd den 17 januar  

Referat + tillæg styregruppemøde den 1. februar  

Referat uddannelsesansvarlige den 27. april 

Parkeringstilladelse – er ikke længere nødvendigt, registreringsnummer på bilen registreres på IPad ved 

informationen.   

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 17. januar (vedlagt) 

 

Der er ikke noteret noget under punktet: LØN til akutsygeplejerske efter afsluttet afslutningsmodul. 

Det vedtages i det regionale uddannelsesråd at afslutningsmodulet i akutsygepleje/fuld 

akutsygeplejemodul ikke automatisk udløser lønstigning – løn skal forhandles lokalt.  

 

Helle orienterer vedrørende ansøgning om ekstra midler til akutsygeplejeuddannelsen, at ansøgning 

er afslået. 

 

3. Ansættelse via HR: Koordinerede for akutsygeplejerskeuddannelsen 

 

Mette har ikke længere en direkte ansættelse ved en akutafdeling i regionen. Er der opbakning fra det 

regionale uddannelsesråd til fortsat ansættelse af Mette som koordinerende for 

akutsygeplejerskeuddannelsen?  

 

Drøftes i oversygeplejerskegruppen når de er alle er samlet.  

Det er efterfølgende vedtaget, at Mette fortsætter sin regionale stilling i første omgang for det næste 

år. 

 

4. Offentlig hjemmeside for akutsygeplejerskeuddannelsen (Mette) 

 

Hvor langt er vi nået?  

 

Camilla (HR ledelsesakademiet) arbejder fortsat på en offentlig hjemmeside for uddannelsen. Hun 

har skulle argumentere for et reelt behov. Lige nu er udfordring at få omskrevet vores nuværende 

interne hjemmeside til et sprogbrug der skal være offentligt tilgængeligt.  
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5. Nyt fra Styregruppemøde den 1. februar 2017  

 

Referat vedlagt  

 

Der er nedsat en national uddannelsesgruppe for akutuddannelse i primære s/s. Den har fokus på 

sygeplejersker og læge praksis. Det er ikke vedtaget om det skal være på speciale/diplom/master 

niveau. Region Syd er ikke præsentere i arbejdsgruppe. Der er nedsat en underarbejdsgruppe, hvor 

Pia er Assenholm er formand. De skal mødes med arbejdsgruppe sidst i oktober. 

 

Vedlagt til referat: kommissorium for arbejdsgruppe fra Pia.  

 

Hoveduddannelsen for akutlæger har forventet start oktober 2018 

  

Pia A. refererer fra besøg i Norge. UC Syd i region Syddanmark ligger højt i taksonomien på 

læringsmål på diplomuddannelserne. På nogle områder højere end master i akutsygeplejerske Norge. 

 

Når der gives merit på regions syd/UC moduler ift. Masteruddannelsen i Norge gives der merit i 

forhold til de enkelte læringsmål. 

 

6. Nyt fra arbejdsgrupper under Styregruppen 

 

MC gruppen: Fælles platform til Multiple Choice (ved Ellen)  

 

Uddannelsesordning basismodul i akutsygepleje (ved Mette) 

 

Arbejdsgruppen forventer at præsentere udkast til nye uddannelsesordninger til henholdsvis 

studerende og vejledere på basismodul i akutsygepleje. Der er sendt et udkast til styregruppen om en 

klinisk eksamen på basismodul.   

 

7. Nyt fra arbejdsgruppen Uddannelseskoordinerende i Region Syddanmark (Jette) 

 

Rigtig god glæde af uddannelsesdage med vejlederne fra regionen. Ulla uddannelsesansvarlig fra 

Kolding underviste sidste møde i bl.a. overflade- og dybde læring, og hvordan vi som vejleder 

fremme dybde læring.  

 

Referat vedlagt  

Ingen kommentarer til referat. 

 

8. Basismodul i akutsygepleje 

 
Evaluering af Basismodulet opdeling over flere dage. 

Jette har evalueret med studerende fra Aabenraa, gode tilbagemeldinger fra studerende på opdeling + 

indhold. Evalueringer fra Pia: mindre pres for den studerende ved at perioden er planlagt over flere 

dage. Fortsat pres omkring eksamen. Oplever fra de mundtlige evaluering, at der er mere struktur i 

den kliniske vejledning fra uddannelsesstederne.  

 

Hanne fortæller, om en oplevelse hvor en studerende kommer hjem og føler, at undervisningen ikke 

tager afsæt i virkeligheden i praksis. Dette drejer sig om opslag i patientjournal, hvornår skal man 

skrive noget m.m.  
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Der forespørges fra det regionale uddannelsesråd på om den juridiske undervisning i basismodul, 

kan tage afsæt i regionale retningslinjer om juridisk ansvar ift. bl.a. opslag i journal i 

flowmasterfunktionen.  Disse retningslinjer er netop blevet redigeret. 

9. FAM behandler
Gode tilbagemelding på FAM behandlermodul, også på eksamen, hvor den teoretiske og kliniske 
ligger samme dag.

OUH opgraderer alle deres sygeplejerske i skadestuen, fordi de mangler behandler kompetencer.  De 
udarbejde et uddannelsesforløb der giver enkelte behandler kompetencer.

Man vil meget gerne medtænke psykiatrien , da denne gruppe fylder mere og mere i FAM

10. Det akutte patientforløb

Rigtig gode evalueringer fra det akutte patientforløb 2016.

De er rigtig glade for skyggemetoden. Pia oplyser at hun ønsker flere studerende evaluerer modullet

og opfordrer os til at gøre opmærksom på det. Der er kun en 50-60% besvarelse.

Tilbagemeldinger på undervisning af sygeplejerske. Generelt ikke så gode tilbagemeldinger på 

undervisningen fra sygeplejersker.  

Hver akutafdeling sender mail til Ellen med forslag til undervisere på sygepleje. 

Revidering af det akutte patientforløb 

11. Afslutningsmodul i Akutsygepleje

Evaluering af afholdelse

Afslutningsmodulet 2017 blev aflyst pga. kun 6 tilmeldinger. Det var et problem, at der ikke var 

ansatte der var klar til afslutningsmodul 2017. 

Afslutningskonferencen evaluering: 

- Der kunne godt være flere klinikken, konferencen skal slås bredere op. UCsyd har mulighed for 

at sende en invitation til alle studerende, der er i gang med akutuddannelse. 

- Vi indleder med at fortælle salen, at spørgsmålene til de studerende skal handle om projekterne 

ikke generelle eller politiske diskussioner. 

12. Overblik over antal studerende på akutuddannelsesmodulerne 2018

Basismodul i akutsygepleje

Forår: OUH 2, Svendborg 2, Aabenraa 2, Esbjerg? og Kolding 2

Efterår: OUH 2, Svendborg 2, Aabenraa 2, Esbjerg? og Kolding 2

Behandler forår: OUH 2, Svendborg? Kolding 2-3, Aabenraa 2

Det akutte patientforløb efterår: OUH 2, Kolding (2), Aabenraa 2, Svendborg? Esbjerg?

Afslutningsmodul i akutsygepleje: OUH 2, Kolding 0-1, Aabenraa 2, Svendborg? Esbjerg?

Der er stor konkurrence til modulerne om både midler og ansatte, klinisk vejleder og ACN. 

13. Samlet uddannelsesbevises fra regionen
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Vi har fået henvendelser fra studerende i Sønderborg og Vejle, der ikke har modtaget et samlet 

uddannelsesbevis for teoretisk og klinisk uddannelse. Der er ikke vejledere tilknyttet 

uddannelsesstederne i Sønderborg og Vejle. Hvordan forholder vi os til dette i Region Syddanmark? 

 

De studerende modtager et uddannelsesbevis for bestået teoretisk uddannelse fra UCSyd. 

 

Klinisk uddannelse kan kun godkendes af et godkendt klinisk uddannelsessted. I region Syddanmark 

er Odense, Svendborg, Aabenraa, Esbjerg og Kolding godkendte. Studerende fra andre afdelinger i 

regionen skal søge vejledning hos de godkendte kliniske uddannelsessteder, hvorefter der 

tilrettelægges et individuelt forløb med studieophold på et akutsygehus.  

 

 

14. Eventuelt 

Charlotte vil gerne sende en studerende på FAM behandler, denne studerende har ikke taget basismodul i 

akutsygepleje. Er det muligt?  

Det vedtages i uddannelsesrådet at dispensation kun kan søges individuelt og kun til det regionale 

uddannelsesråd. Dispensation er givet til: Mie Louise post Iversen OUH 

 

 

 


