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Referat
Møde i Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg den 13.09.18 kl. 15.00 – 17.00 på
campus Kolding. Lokale A4.

Mødeleder: Edel Marie Thomsen, punkt 1 – 2. herefter tager den nye formand over.
Referent: Grete Ingemann Sørensen
Mødedeltagere: Edel Thomsen, Anne-Grete T. Knudsen, John Christiansen, Pia Pedersen, Betina Pedersen, Helle Overgaard, Christian Jørgensen, Anna Frejbæk, Merethe Munk, Anne Højgaard, Rikke Lise Steffensen, Grete Ingemann Sørensen.
Afbud: Berit Clausen
1. Velkomst og præsentation (oversigt over uddannelsesudvalgets medlemmer uddeles og
vedhæftes som fil)
2. Dagsorden godkendt og der er ingen kommentarer fra udvalgsmedlemmerne til referat
fra mødet den 05.04.18.
Referatet findes på hjemmesiden under Uddannelsesudvalg.
3. UC Syds standardforretningsorden godkendes. Ifølge forretningsdagsordnen afholdes 2
årlige møder med mulighed for afholdelse af yderligere møder ved behov. Uddannelsesudvalget drøfter behovet for afholdelse af uddannelsesudvalgsmøde i november såfremt
temadagen med bestyrelsen den 25. september 2018 kommer med drøftelse eller opgaver.
4. Konstituering af formand og næstformand blandt udvalgets medlemmer, hvor John Christiansen vælges som formand og Pia Pedersen vælges som næstformand.

5. Orientering fra uddannelserne
a. Esbjerg v. Grete Ingemann Sørensen
Startskuddet for semesterstarten i efteråret er affyret i kølvandet af besparelsesprocessen indenfor Institut for Sundhedsuddannelse. UCSYDs ny budgetmodel er baggrunden for besparelserne med enslydende taxameterydelse for alle professionsuddannelserne dog med et udligningsbeløb her i starten. To undervisere blev i maj varslet opsigelse og blev fritstillet ultimo august 2018. Derudover er en underviser omplaceret på ergoterapeutuddannelsen pr. 1. august
2018. Aktuelt er der i processen fokus på, hvordan kerneopgaven med at uddanne sygeplejestuderende løses med samme høje kvalitet som tidligere. Aktuelt arbejdes der med nye måder at tænke undervisning på såvel monofagligt
som tværprofessionelt.
Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg har haft et rigtig godt samarbejde med aftager feltet (SVS, kommuner og psykiatri) og Region Syddanmark omkring opdimensionering på Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. Baggrunden herfor er
aftagerfeltets udfordringer med at rekruttere sygeplejersker nok pt. samt i fremtiden. Uddannelses- og forskningsministeriet har givet grønt lys for et øget optag
på 10 studerende to gange årligt. Ved KOT 2018 blev optaget øget med 10 studerende til studiestart i februar 2019. Den fulde opdimensionering med yderligere 20 studerende årligt realiseres fra KOT 2019.
I fremtiden skal der også uddannes reddere i Esbjerg, idet Esbjerg og Hillerød
vandt udbuddet i august 2018. Fra 2019 ændres ambulanceassistentuddannelsen til en ambulancebehandleruddannelse med et kompetenceløft.
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b. Aabenraa v. Edel Marie Thomsen
SUND-besparelserne afvikles ved naturlig afgang til pension.
I tilslutning til begge udbud steders besparelser: Medlemmerne af Uddannelsesudvalget spørger til konsekvenserne af, at bestyrelsen har vedtaget en ny budgetmodel. Besparelserne vækker bekymring blandt uddannelsesudvalgsmedlemmerne, hvor der samtidig er et ønske om at styrke kvaliteten i sygeplejerskeuddannelsen.

Aktuelt er der udfordringer med studenterklager, hvor de studerende henvender
sig direkte i styrelsen, i stedet for at gå til studievejleder, eller Studieleder.
Konkret har der været en sag vedrørende studievilkår om fravær i klinikken og
32 timers tilstedeværelse.
I uddannelsesudvalget genererer det en generel drøftelse af, hvordan studerende lærer, at være på en arbejdsplads. John Christiansen kommer med et opmærksomhedspunkt i forhold til pjecen, som DSR udleverer til sygeplejestuderende, om deltagelsespligten på 32 timer om ugen gøres mere eksplicit. Betina
Pedersen fortæller, at SLS informerer studerende om deltagelsespligten og vil
fremadrettet på informationsmøderne i Esbjerg være tydelig omkring deltagelsespligten overfor nye studerende.
Der pågår aktuelt drøftelse om op – dimensioneringen på Sygeplejerskeuddannelserne i RSD, også for sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa.
Heidi Have sidder i den nationale følgegruppe på 2016 uddannelsen. I forbindelse med farmakologiprøven, er der en del udfordringer, da niveauet er forskellig
fra UC til UC imellem sygeplejerskeuddannelserne. Hvor en nationale farmakologiprøve kunne foretrækkes.
6. Aktuelt tema – orientering om Strategisk Rammekontrakt (Strategiske rammekontrakt
2018 – 2021 uddeles, og vedhæftes som fil samt gennemgås
Gennemgang af den strategiske rammekontrakt, som er gældende de næste 4 år.
a. Herunder drøftelse af talentindsatser. Medlemmerne drøfter ideer til talentindsatser, med afsæt i:
i. Hvordan spotter vi talent studerende fra 1. semester
ii. Hvad tilbyder vi dem som talentforløb
iii. Akademisk talent og klinisk talent
Hvordan defineres begrebet ”talent” og i hvilken kontekst? Hvem udvælger/Kan en studerende selv melde sig til talentforløb? Hvordan ser talentforløbene ud i teori- og praksisdelen? Hvilke kompetencer skal der til i forhold til supervisorer og undervisere i forhold til talentforløbene? Konkret drøftelse af ”det kliniske talent” - Eksempelvis hvis en
studerende med et klinisk talent, er optaget af Ulcus. Crus – kunne et eventuelt EVU
modul tilbydes den studerende?
Drøftelse af hvordan vi definerer et talent såvel akademisk som klinisk. I forhold til at
spotte et kliniske talent, vurderes det, at et tættere samarbejde med klinikken er nødvendigt. Spørgsmålet om, Hvem vurderer og hvem vil kunne være et talent?
b. Med henvisning til referat fra 05.04.18 drøftelse af: Kan UU rådgive bestyrelsen
om behov for at nogle studerende har brug for ekstra undervisning, og om uddannelsen kan i særlige tilfælde give den studerende dispensation, eller om vi
bare skal ”sluge fremdriften”.
Drøftelse i forhold til studerendes kompetencer i basale regnefærdigheder. En
gruppe af studerende kan have brug for noget ekstra undervisning i nogle fag,
dette kan være problematisk i forhold til fremdrift reformen. På SDU anvendes
E-learingsprogram i basale regnefærdigheder, dette afleder spørgsmål om sygeplejestuderende ligeledes selv kunne have mulighed for at tage online regneprogrammet. Aktuelt arbejdes der også med farmakologi og medicinregning i
studiegrupper mm. med henblik på, at styrke studerendes regnefærdigheder og i
sidste ende også øge patientsikkerheden. Det kunne være at foretrække, at studerende, der er lidt længere om at lære, kunne tage et semester om eller tage
en praktik om. Det kunne være hensigtsmæssigt også for at kunne favne de
studerende, som ikke kommer fra uddannelsesvante hjem. På den måde er det
nødvendigt, at undervisningen i teori og praksis differentieres i forhold til at favne både studerende fra ikke uddannelsesvante hjem samt talenterne.
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Den ny gymnasiereform har netop opjusteret matematikken til B niveau med
undtagelse af HF, så måske vil dette på sigt måske give udslag på sygeplejerskeuddannelsen.
Uddannelsesudvalget ønsker at skrive og sende et notat til bestyrelsen vedrørende ovenstående. Edel, John og Grete udarbejdet et udkast, som sendes i høring til uddannelsesudvalget, som indsendes til bestyrelsen.
7. Eventuelt
Jf. referat 05.04.18:
- Til næste møde/r skal fastholdelsestiltag på dagsorden – tiltag på uddannelserne.
- Forslag til drøftelse på et møde: UU rådgiver bestyrelsen om ressourcer til et forberedende kursus, f.eks. den sidste uge i august
- Dimensionering og uddannelse af nok sygeplejersker
- Vilkår for læringsmiljø for studerende og kliniske vejledere
- Efter – og videreuddannelse
Efter temadagen med bestyrelsen den 25. september tages der stilling til eventuelt afholdelse af
et ekstraordinært møde i november. Mødedato for uddannelsesudvalget i foråret planlægges
med udgangspunkt i en Doddleinvitation.
Venlig hilsen
Grete Ingemann Sørensen,
Studieleder, Campus Esbjerg
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg
Institut for Sundhedsuddannelse
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
D +45 7266 2837 – giso@ucsyd.dk

Edel Thomsen
Studiechef, Campus Aabenraa
Sygeplejerskeuddannelsen, Aabenraa
Institut for Sundhedsuddannelse
Campusalle 20, 6200 Aabenraa
D +45 7266 5701 - emth@ucsyd.dk
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