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Uddannelsesudvalget for Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsad-

ministration  

  

 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Tirsdag den 16. november 2021 kl. 13.00-15.00 

UC SYD, Degnevej 16, Esbjerg. Lokale E-6254 
Deltager: Dorthe Vestergaard Willumsen, Gudrun Møller Petersen, Lene Marie Bossen, Lisbeth Mar-

cussen, Margrethe Cæsar Bjerg, Marianne Blom Petersen, Heidi Vestergaard Larsen, Karina Simon-

sen, Else Marie Borup, Merete Lausten Hansen, Lene Marchmann 

Afbud: Søren Møller Kristensen, Lars Bang 

Referat 

 

1. Velkommen og præsentationsrunde v. Formand Dorthe Vestergaard Wil-

lumsen 

Da det var første møde for både formand og de 2 studerende, repræsenteret fra 

uddannelsen, havde udvalget en præsentationsrunde.  

 

2. Endelig godkendelse af dagsorden v. Formand Dorthe Vestergaard Willum-

sen 

Godkendt 

 

3. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer 

a. Formanden 

Dorthe Vestergaard Willumsen havde ikke så meget at orientere om, da 

det hele er ganske nyt. Dog har HK været på besøg på uddannelsen for 

at tale med de studerende. 

b. Studieleder 

i. Hvordan uddannelsen er kommet fra start 

Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om at uddannelsen er 

kommet godt fra start, da der har været fuldt optag. Efterføl-

gende har der været lidt frafald, så holdet har nu 32 stude-

rende tilbage som aktive på uddannelsen.  

Margrethe orienterede endvidere om, at der på uddannelsen 

er tilknyttet 6 undervisere, 4 lektorer og 2 adjunkter. Det har 

været vigtigt, at det faglige har været godt etableret fra start.  

Derudover forberedte Margrethe udvalget på, at der her i de 

første år sikkert vil komme flere ændringsforslag til den institu-

tionelle studieordning, som uddannelsesudvalget skal forholde 

sig til efterhånden som uddannelsen gør sig erfaringer med 

uddannelsen. Her i starten skal uddannelsen og de stude-

rende finde hinanden og have en åben dialog omkring udvik-

lingen af uddannelsen.  
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Underviser Merete Lausten Hansen supplerede yderligere 

med, at der har været gode tilbagemeldinger fra de stude-

rende. Hun informerede om, at det er meget engagerede stu-

derende. Der er et ønske fra de studerende om mere indivi-

duel feedback og Merete vurderer, at underviserne skal for-

ventningsafstemme dette lidt mere med de studerende frem-

adrettet.  

De studerende, repræsenteret fra uddannelsen, gav udtryk for, 

at de også ønsker at møde undervisere på uddannelsen, som 

er faguddannet indenfor området, så de kan få et bedre billede 

af, hvilke opgaver, de uddanner sig til. Derfor kom de med for-

slag om at indhente undervisere fra praksis.  

ii. Optag og frafald 

Afsnittet blev drøftet under forrige punkt. 

iii. Praktikpladsfordelingen 

Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om, at der er 9 pladser i 

behandlingspsykiatrien, 10 pladser ved Sygehus Sønderjyl-

land, 9 pladser ved Sydvestjysk Sygehus, 3 pladser ved Es-

bjerg Kommune og 1 plads ved Aleris Hamlet. Hun fortalte, at 

uddannelsen retter sig mod både hele sundhedssektoren og 

derfor er der etableret samarbejde med både en kommune og 

en privat aktør for at gøre sig erfaringer med dette med henblik 

på at øge samarbejdet i disse sektorer. Der blev spurgt til, om 

det er de samme praktiksteder, der byder ind til hver praktik. 

Det kan det være, men den studerende vil typisk komme på to 

forskellige praktiksteder i løbet af sin uddannelse. Fra de stu-

derende blev der nævnt, at alle studerende føler, at de er ble-

vet taget godt imod i praktikken.  

iv. Budgetudfordringer på UCSYD 

Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om, at UCSYD mangler 

14 millioner og derfor skal afskedige medarbejdere. Det kom-

mer ikke til at berøre denne uddannelse direkte, men organi-

sationen er lige nu et usikkert sted.  

v. Organisationsændringer på UCSYD 

Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om, at UC SYD indtil nu 

har haft en søjle-organisation, hvor grunduddannelse, efter- og 

videreuddannelse og forskning har været adskilt i hver sin 

søjle. Fra 1. januar 2022 samles disse tre dele i en ny organi-

sering omkring de enkelte fagområder. Det betyder bl.a. at 

akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, 

som kan være relevant efteruddannelse til lægesekretærer 

kommer under Margrethes ledelse. Margrethe fortalte i denne 

sammenhæng, at hun sammen med en repræsentant fra UCL 

skal mødes med regionens HR-chefgruppe om opkvalificering 

af lægesekretærer.  

c. Udvalgets medlemmer 

i. I må gerne inden mødet overveje følgende: 

Sker der noget ude i jeres praksis, som kan have relevans for 

uddannelsen, og som vi fremadrettet skal tage højde for på 

uddannelsen? 
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Der blev drøftet, at der er studerende, der allerede nu, kom-

mer ud til noget i praktikken, de ikke havde forventet. De skal 

klædes godt på i forhold til virkeligheden, da det er de jobs de 

skal ud at søge, når de er færdig på uddannelsen.  

Der blev hertil drøftet muligheder til, hvordan de studerende 

kan klædes bedst på fra start: 

 

• blandt andet med erfaringer fra VIA, hvor der laves 

en workshop, hvor sundhedskoordinatorer kommer 

ind på uddannelsen og taler med de studerende. 

• at der kan, i starten af uddannelsen være 2 dage, 

hvor de studerende kommer tæt på praksis på ud-

dannelsen, så de studerende ser, hvordan det fore-

går i praksis i forhold til cases f.eks. et borgerforløb, 

hvordan understøttes det administrativt? 

• eller en form for ”speeddating” hvor praktikstederne 

kan komme på campus og hvor de studerende kan 

gå rundt og stille spørgsmål. 

 

Der blev foreslået, at det i praktik 2 kan være hensigtsmæssigt, 

at studerende også kommer omkring økonomi- og lønafdelin-

gen.  

 

Der blev nævnt udfordringen med ordblindhed i forhold til sund-

hedssystemerne. Herefter blev der drøftet lidt i forhold til SPS 

(Specialpædagogisk støtte) og ordblindhed på uddannelsen. 

Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om, at de studerende får 

støtte fra uddannelsen til dette. Praktikstederne skal derfor tage 

kontakt til uddannelsen, hvis de modtager en studerende med 

ordblindhed for ekstra støtte.  

Der blev nævnt programmet ”IntoWords” der har faglister rettet 

mod sundhedsvæsnet og som kan hjælpe studerende med ord-

blindhed til journalskrivning.  

 

 

4. Temadrøftelse: Strategi 2025 v/Margrethe Cæsar Bjerg – Bilag  

a. Hvordan kan Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration 

bedst opnå strategiens målsætninger? 

Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om UCSYDs strategi 2025 og hen-

viser til rektors video på UCSYDs hjemmeside: Strategi og organisation 

| UC SYD 

Strategi 2025 bærer præg af et ønske fra den nye rektor om at fokuse-

rer på dannelsesperspektivet, da vi er en dannelsesinstitution. Vi ud-

danner professioner inden for den offentlige sektor med afsæt i nogle 

særlige værdier, som vi gerne vil have mere tydeligt frem.  

Margrethe Cæsar Bjerg fortalte, at det er en udfordring for UCSYD, at 

der her i Region Syddanmark er flere unge, der flytter væk end der er 

unge, der flytter hertil.  

Strategien bærer også præg af klimadebatten med et fokus på grøn 

omstilling.  

 

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/strategi-og-organisation
https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/strategi-og-organisation
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Udvalget drøftede hvilke tema i strategien, som det kan være relevant 

at arbejde videre med på uddannelsen og som kan indgå som kom-

mende temadrøftelser i udvalget:  

 

• Et meningsfuldt arbejdsliv 

o Forventninger til mødet med praksis 

o Samarbejde på tværs af generationer 

o Fleksibilitet – hvad betyder det? 

 

• Praksisvandring 

o Forestillinger om virkeligheden/undervisning 

o Underviser/vejleder swap 

o Praktikker 

 

• Markedsføring mere praksisnært 

 

• Uddannelsens dækning – optagelsesområde  

o Er Sønderjylland dækket? 

 

• Studerende:  

o Ansvar, initiativ 

o Studenterpolitisk arbejde 

o Tutor-funktion 

o Hvem er en SAK’er? 

 

• Optimering af processer og arbejdsgange – klima- /miljøbe-

vidst 

 

5. Eventuelt 

 

Send gerne punkter til dagsorden til Sara.  

Næste gang skal vi tale om praktikevaluering. 

 

 

 

 


