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Referat
Referat fra møde i Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg den 5. april 2018 kl. 15.00 –
17.00 på campus Kolding.

Mødeleder: Grete Ingemann Sørensen
Referent: Edel Marie Thomsen
Deltagere:
Afbud: Gitte Vest Barkholt, Anne-Grete Knudsen, Helle Overgaard, Lotte Thorseth er færdiguddannet og
udgår af UU.
1. Velkomst og præsentation.
2. John Christiansen er fungerende formand indtil der er nedsat nyt UU.
3. Godkendelse af dagsorden - herunder præsentation af valg til UU medlemmer 2018. PP vedhæftet
dagsorden. Det er altid en udfordring at få studerende repræsenterer. John skubber til SLS medlemmerne
om at melde sig.
4. Opfølgning på referat fra sidste møde den 08.11.2017  pkt. 6 om fremdrift  Berit rejser spørgsmål,
om vi fra UU kan 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”. Temaet sættes på dagsorden til drøftelse i efteråret med nyt UU og konstituering.
John  der er øget fokus på rekruttering.
Der ønskes information på et møde om vores fastholdelsestiltag.
5. Orientering:
* Hvad sker der på uddannelsen i Esbjerg v. Grete Ingemann Sørensen
Implementering af 2016 BEK og ny studieordning. Dette semester er 7. semester nyt.
Der er initiativ til FAM camp i samarbejde med SVS. Internationalisering i 7. semester
 projekt med Vietnam
5. semester udfordring med overgangsordning, især vanskeligt ved farmakologi. Studieleder indgår i løsning. Merete Munk peger på en problemstilling i forhold til medicinregning. SDU har online kursus, som skal tages før undervisningen. OUH har udviklet
medicinregnings test. Berit foreslår, at UU rådgiver bestyrelsen om ressourcer til et
forberedende kursus, f.eks. den sidste uge i august.
Konflikt og Lockout fylder. Der er oprettet UC Syd platform, hvor de studerende kan
finde opdaterede information
Frafaldsprojekt i samarbejde med kommuner og SVS. Studiestøtte aktiviteter, hvad
der kan etableres i klinikken og fokus på relations – og netværksdannelse.
Opstart af optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere. Individuelle samtaler
Ansøgning under udarbejdelse om op dimensionering af antallet af studiepladser i
samarbejde med RSD, SVS, Kommunerne og psykiatrien. Der søges om 20 ekstra
pladser på et års optag fra 2019.
Udbud på ambulance redder uddannelsen  der er indsendt ansøgning fra de involverede parter. Denne gang er SOSU uddannelser også med. Der ventes svar til sommer
Intern audit
* Hvad sker der på uddannelsen i Aabenraa v. Edel Marie Thomsen
Intern audit forår 2018
Strejke/lockout for de studerende i klinik  klinikken har ansvaret for forløbet i situationen. Afhængig af, hvordan konflikt evt. forløber ses der på løsning af opståede problemer efterfølgende.
Studieordninger været til gennemsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed.
HF Pakker implementeres i efteråret 2018
UPU optaget af studieintensitet. John Christiansen  kampen om fordelingen af økonomien kommer buldrende. Pia Petersen  bekymrende, at studerende får aflyst timer uden erstatning. Men det er ikke gældende praksis.
Optagelsessamtaler for kvote 2 til gruppesamtaler. Begge udbudssteder ønsker at opsamle erfaringer.
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* Hvad sker der nationalt i sygeplejerskeuddannelsen v. Edel Marie Thomsen  punktet lægges sammen med pkt. 6
6. Drøftelse af national monitorering af 2016 uddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsens ved UC Syds
analyse af udpegede monitoreringspunkter. Studieintensitet – stærk professionsfaglighed og handlekompetence, samt stærke generiske kompetencer. Der ønskes bemærkninger fra uddannelsesudvalget til kvalificering. Se bilag.
Studieintensitet  sygeplejerskeuddannelsen ligger højt
Stærke generiske kompetencer ligger indlejret i uddannelsesindhold
Stærk professionsfaglighed  de fleste underviser er sygeplejersker
John  Hvad er ens, og hvad er forskelligt mellem de to udbud i UC Syd?
Ens – studieordning, ”skal” i semesterbeskrivelse, læringsudbytter, opbygning af semestre.
Forskel  klinikken, prøver i 6. semester. Litteratur. Didaktik.
Studerende kan skifte internt imellem de to udbud.
Der har været kort tid til at gennemse bilagene. Der kan indsendes flere kommentarer senest den 25. april
2018 til emth@ucsyd.dk
Det generiske område har fået et godt løft. De obligatoriske studieaktiviteter er givet måder at give feedback til studerende på samspillet med borgeren og pårørende. De studerende vokser af studieaktiviteterne.
Der er virkelig lys og spot på generiske kompetencer.
Stor enighed med analysedokumenterne.
Konklusionen ønskes løftet frem som det første.
7. Dialog med hele aftagerfeltet/uddannelsesudvalget om uddannelsens relevans og praksistilknytning.
Oplæg v. Edel Marie Thomsen  demografi og behov for sygeplejersker. Hvor skal vi sætte ind for at få
sikret nok sygeplejersker. Dimensioneringen har betydning. KL har meldt ud, at de ønsker 30 % af den
kliniske uddannelse og i sidste del af uddannelsen. Vilkår for læringsmiljø og vilkår for både studerende og
de kliniske vejledere. Hele efter – videreuddannelse behov.
Det er en stor problemstilling, og mødetiden er fremskreden. John  de enkelte temaer har stor relevans at
få drøftet nærmere. Vi rammesætter nogle emner øverst på dagsordenen og dykker ned i dem på de næste
møder
8. Eventuelt  John orienterer kort om konflikt

Venlig hilsen
Grete Ingemann Sørensen, studieleder
Sygeplejerskeuddannelsen, campus Esbjerg

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