
 

 
 Referat af SD inspirationsmøde. 

 
 
Tidspunkt: Onsdag den 13. maj kl. 12.30 – 16.00 2017 
  
Sted: Mødelokale E 306, Campus Haderslev, Lembckesvej 7,  
 6100 Haderslev, UC Syddanmark  
 
Deltagere:  Bente Reggelsen 

Lone Oest Olesen 
Lone A. Støhs 
Vinie Levisen 
Trine Rønholdt 
Pia Assenholm  
Ellen S. Sørensen  
 

Afbud:  Gundi Schrötter Johannsen 
Christa Rose 

     
 
Mødeleder:  Pia Assenholm 
 
Referent:   Lone Oest 
 
Møderække: Det næste møde skal aftales via doodle. 

Mødet afholdes i Sønderborg kl. 10.00 – 16.00 og der serveres frokost og 
eftermiddagskaffe.  
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Indholdsfortegnelse: 
 
 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden     3 
2. Gensidig orientering fra deltagerne     3 
3. Akkreditering ved Trine Rønholdt     3 
4. Nye moduler på vej og i gang     3 
5. Master indenfor sundhedsområdet     3 
6. Evaluering af diplommodulerne indenfor det sundhedsfaglige fagområde  4  
7. Kommunale ønsker omkring kompetenceudvikling   4  
8. Generel orientering i forhold til diplommodulerne    5 
9. Diplommoduler i 2016 mv.     5 
10. Punkter og mødedatoer for næste møde    5 
11. Evt.        5  
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 Punkt 1 Velkommen og godkendelse af dagsorden  
 
Gensidig præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden  

 
Beslutning 
 
 
 
Punkt 2 Gensidig orientering ved deltagerne 
 
Gensidig orientering fra ved mødet, alle repræsenterede.  

 
Orientering 
Vedr. SD-opgaver i efteråret: Vinie tager: Forandrings og læreprocesser 
 
Pia orienterer: Obligatoriske moduler er for nedadgående på landsplan. Der er lavet et forslag 
om evt. at man på skal oprette modulerne på skift.  
Diplomuddannelserne skal nu revideres. Pia sidder med i en arbejdsgruppe ved SD-landsrådet. 
 
Bente spørger om slettelse af deadline til vejledning på moduler. Enighed om at slette og 
forventningsafstemme med de studerende om hvordan vejledningen er struktureret. 
 
Der er ingen sekretær for hverken Martina og Helena lige nu. Pia sender henvendelser videre til 
Inger Ryberg, der leder og fordeler arbejdet til de enkelte sekretærer, der har tiden til at tage 
opgaven. Dette er ikke tilfredsstillende for hverken de modulansvarlige eller de studerende. 
 
I vejledningen til WiseFlow står der, at man ikke skal give de studerende tilladelse til at se 
vejleders kommentarer.  
 
Rollen som modulansvarlig og akkreditering: Skal tages op på et nyt møde, hvor Pia indkalder 
via Doodle. Vi starter kl 10 og ”arbejder igennem”. Punkterne 7 – 11 tages også på programmet 
her. 
 

 
 
Punkt 3  Akkrediterings processen v/ Trine Rønholdt   
Sagsfremstilling 
 
I forbindelse med akkrediteringsprocessen er det opgaver der skal løftes, samt hvilke opgaver 
det medfører i forhold til diplommodulerne mv. og disse følges  
Trine laver opfølgning om procedure mv. herfor processen, metoden og milepælene herfor.  
 
Punktet er tænkt struktureret som følger:  

1. oplæg ved Trine 
2. overblik over opgaver i forbindelse hermed 
3. spørgsmål og dialog 
4. hvad gør vi i dag og den videre proces 

 
Der træffes beslutning omkring videre proces mv.  
Der er afsat en time til oplæg og en time til efterfølgende dialog/spørgsmål. 
 
Information/drøftelse/beslutning: 
Det det vi skal kvalitetssikre er undervisning og læring. 
Se endvidere de, til dette referat vedhæftede bilag fra Trine.  
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 Punkt 4 Nye moduler på vej og i gang  
Sagsfremstilling 
Der orienteres om nye moduler der er på vej og nogle er i gang. 
Pia orienterer herom på mødet.  
  
Orientering: 
Der er pt. igangværende og påbegyndt nye moduler indenfor følgende områder: 
 

• palliation 
• klimakteriet 
• fysioterapi – et særligt fagfelt  
• molekylær biologi 

 
 
 
Punkt 5  Master ved UC Syddanmark   
Sagsfremstilling 
 
Der er etableret Master ved UC Syddanmark – Pia orienterer herom .  
 
Orientering: 
Der er etableret Master indenfor følgende områder: 
 

• Psykiatri 
• Sår 
• Akut sygepleje 

 
Masterne udbydes alle i samarbejde med høgskoler i Norge. 
Der vil for alle masters vedkommende kunne gives merit, for nogle af dem op til et år.  
 
 
 
Punkt 6 Evaluering af diplommodulerne indenfor det sundheds- 
 faglige fagområde  
Sagsfremstilling 
Der er afprøvet og kommet nye evalueringsspørgsmål mv. i forbindelse med diplommodulerne. 
Dette som led i akkrediteringsprocessen. 
Pia orienterer herom.  
Orientering: 
Dette var en del af Trines oplæg.  
Evalueringsspørgsmålene er nu rette mod processen omkring akkreditering, således at de  
 
 
 
 
DE FØLGENDE PUNKTER BEHANDLES PÅ KOMMENDE MØDE 
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 Punkt 7 Kommunale og regionale ønsker omkring 
 kompetenceudvikling.    
Sagsfremstilling: 
 
Kommunerne: 
Der er fra kommunerne et generelt ønske om at kompetenceudvikle sygeplejegruppen.  .  
Udover det er der et ønske om at løfte generalistniveauet. Der er derfor behov for at drøfte 
hvilke emner der kunne være mulige, samt en nærmere planlægning af disse emner på 
området.   
Kompetenceudvikling målrettet psykiatrien. Her er det emner som følgende:  

• Socialpsykiatrien 
• Depression  
• Skizofreni 
• Dobbelt misbrug 

 Kompetenceudvikling målrettet det akutte område. Her er det følgende: 
• Den akutte borger i eget hjem  
• Akutte opgaver i hjemmeplejen 
• Særligt komplekse opgaver hos borger der er i eget hjem 

Kompetenceudvikling målrettet gerontologien. Her er det følgende: 
• Den ældre patient 
• Demens 
• Depression  

Kompetenceudvikling målrettet det kroniske område. Her er der tale om en general 
kompetenceudvikling. Emner kunne bl.a. være følgende: 

• Diabetes 
• KOL 
• Hjerte/kar 
• Alkoholmisbrug  

  
Endvidere er der ønske om rehabilitering set i et metaperspektiv. Altså på et højere og dybere 
niveau. Hvad tænker i om dette og er der mulighed for at sammensætte nogle temadage mv. 
for ovennævnte områder?  
 
Regionen: 
Der er modtaget midler til et projekt omkring ”Livsstilsguide i praksis”. Dette er en udløber af 
den regionale ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme – for mennesker 
med en sindslidelse i Region Syddanmark”. 
Der er forespurgt om oplæg til uddannelse mv. af ca. 170 medarbejdere (livsstilsguider) i 
praksis, kommunalt og regionalt regi. Der tænke uddannelse/kurser af personale der er i såvle 
praksis, kommuner og region. 
Første fase ligger i jan/marts 2016 (afprøvningsfase) af tre hold, derefter følger der fem hold til 
okt. 2016 /juni 2017. 
Der vil selvfølgelig være en tilretning mv. i forhold til afprøvningsfasen.  
Projektet foregår i samarbejde med STENO.  
Drøftelse mv. herom. 
 
Drøftelse/beslutning 
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 Punkt 8 Generel orientering i forhold til diplommodulerne   
Sagsfremstilling 
Orientering om følgende: 
 

- Studie aktivitetsmodel jf. akkrediteringen 
- ændring af faktor 
- kontrakter 
- adjunkter 

 
Information 
Der er enighed om at dette tilbud er overhalet og kunne erstattes af en pakke af temadage som 
kunne samles og afsluttes med en lille prøve. 
 
 
 
Punkt 9 Diplommoduler i 2016 mv.    
Sagsfremstilling 
Jeg har erfaret at der er diplommoduler der er forløbende.  
jeg har brug for at have styr på hvile disse er og i hvilket omfang.  
Håber i vil hjælpe hermed   

Information 
 
 
 
Punkt 10 Punkter og mødedato for næste møde    
Sagsfremstilling 
Næste møde afholdes formentlig i september og der skal aftales en ny dato. Skal vi også aftale 
datoer for 2016? 
 
Forslag om punkter til næste møde: 

• Opfølgning på akkrediteringsprocessen 
• Opfølgning i forhold til kontrakter 
• Andre ?  

 
Beslutning:  
 

 
Punkt 11 Evt.   
Sagsfremstilling 
Punkter til behandling under evt.  

Information/Drøftelse: 
Ikke alle punkter blev nået se under punkt 2. 
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