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Uddannelsesudvalget for Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsad-

ministration  

  

Indkaldelse 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Torsdag den 2. september 2021 kl. 10.00 – 13.00 

UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø i lokale 6254 
 

 

Referat 

 

1. Velkomst v/ studieleder Margrethe Cæsar Bjerg 

Margrethe orienterede om optaget på SAK uddannelsen, hvor 35 studerende er 

optaget på uddannelsen. De nye studerende startede d. 1. september hvoraf 34 

af de 35 mødte op. Det tegner godt.  

 

2. Godkendelse af dagsorden v/ studieleder Margrethe Cæsar Bjerg 

Dagsorden godkendt 

 

3. Præsentation af udvalgets medlemmer (20 min) 

Oversigt over udvalget er vedhæftet som bilag 1 

Bordet rundt med præsentationsrunde 

 

4. Præsentation af uddannelsen (15 min)  
a. Formel grundlag v/ studieleder Margrethe Cæsar Bjerg 
Præsentation vedlagt referatet. 
I beskrivelsen af uddannelsens formålsparagraf lagde Margrethe Cæsar Bjerg 
vægt på, at de studerende uddannes til at løse administrative, koordinerende og 
planlægningsmæssige opgaver. Hun fremhævede, at det sker inden for kontek-
sten af det samlede sundhedsvæsen. Derfor er både den offentlige del i form af 
regioner og kommuner og den private del repræsenteret i uddannelsesudvalget. 
Margrethe gennemgik desuden uddannelsens opbygning, kerneområder og pla-
cering i kvalifikationsrammen.  

5. b. Studieordning (Bilag 2) 

Margrethe beskrev studieordningen som et styringsdokument, der anvendes på 

uddannelsen. Alle bestemmelser om uddannelsen, er beskrevet i studieordnin-

gen, herunder hvad de studerende skal lære og hvordan denne læring kan vur-

deres.  

Herudover er praktikken beskrevet overordnet i studieordningen og uddybet i en 

praktikhåndbog, som er mere målrettet til praktikvejledere. 

c. Lidt om undervisningsformer og prøveformer v. Underviser Lars Bang 

Præsentation vedlagt referatet. 

Lars gennemgik undervisningsformerne på 1. semester og hvordan en typisk un-

dervisnings dag vil se ud på uddannelsen.  
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Undervisningen er delt op i 3 fag: ”Kommunikation”, ”Sundhed og sygdom” og 

”Sundhedsadministration og koordinering”.  

Lars gennemgik også studieaktivitetsmodellen, som beskriver hvordan den stu-

derendes studietid fordeles i undervisning, selvstudium, vejledning mv. 

Lars efterspurgte cases ude fra praksis, som udvalget gerne må byde ind med 

eller inviterer de studerende ud til.  

Eksamensformerne i uddannelsen blev gennemgået. Der er 5 forskellige prøve-

former, som de studerende skal igennem på hele uddannelsen.  

Margrethe tilføjede, at der er mulighed for at tilpasse og ændre disse fremadret-

tet og fremhæver, at uddannelsen kan lære de studerende om teorien, hvor 

praktikken skal lære dem det praktiske. Det er en fælles opgave at lære de stu-

derende det, de skal lære.  

 

6. Udvalgets opgave v/ studieleder Margrethe Cæsar Bjerg 

Margrethe orienterede om udvalgets opgaver og forklarer, at udvalget er uddan-

nelsens rådgivere/sparrings- og samarbejdspartnere. (Se forretningsorden).  

Margrethe lagde op til, at udvalget har tematiserede drøftelser på hvert møde 

fremadrettet, så udvalget kan drøfte og gå i dybden med relevante temaer.  

Formelle ændringer i uddannelsens grundlag skal drøftes og indstilles af udval-

get til godkendelse i UC SYDs bestyrelse.    

 

7. Konstituering af udvalg (20 min) 

a. Introduktion til UC SYD og arbejdet i uddannelsesudvalget v/ Studieleder                

Magrethe Cæsar Bjerg (10 min) 

Margrethe orienterede om, hvad formandens opgaver indebærer.  

b. Valg af formand for udvalget v/ Studieleder Margrethe Cæsar Bjerg 

Formanden vælges jf. standard forretningsorden blandt udvalgets eksterne 

medlemmer. Standarden er vedhæftet som bilag 3. 

Stedfortræder Betina Jensen fra HK Sydjylland meddelte, at Dorthe Vestergaard 

gerne vil stille op som formand for udvalget. Der er opbakning til at formanden 

bliver Dorthe Vestergaard.   

c. Vedtagelse af endelig forretningsorden: 

Udvalget skal jf. forretningsorden beslutte antallet af årlige mødet. 

Det blev aftalt på mødet, at der fremadrettet skal afholdes 4 møder om året inkl. 

temamødet med bestyrelsen. Det ser således ud:  

Temamøde i september 

Ordinær møde i november 

Ordinær møde i februar 

Ordinær møde i maj 

 

8. Orientering omkring Temamøde med Bestyrelsen og uddannelsesudval-

gene den. 21. september 2021 på Campus Esbjerg v/ Studieleder Margrethe 

Cæsar Bjerg  

Margrethe informerede om, at temaet for mødet er: UCSYDs Strategi 20/25. 

Margrethe informerede også udvalget om, at UCSYD har fået en ny Rektor; Ale-

xander Von Oettingen som tidligere har været Prorektor. Det er Alexanders før-

ste møde med alle udvalg til temamødet.  

Fristen for tilmelding er rykket frem til d. 14. september og linket findes i møde-

indkaldelsen til temamødet. 
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9. Udvalgets ønsker og ideer til temaer og kommende udvalgsmøder v/ stu-

dieleder Margrethe Cæsar Bjerg 

Udvalget drøftede ønsker til temaer fremadrettet. Nedenfor er der oplistet hvad 

der blev drøftet. 

Praktikken: indhold 

Servicedel: salg og service 

Teori/praksis balancen i uddannelsen. Hvad skal man kunne? 

Uddannelsens retning mod den samlede sundhedssektor 

Aftagerorganisationer/modtagerorganisationer som tidligere har modtaget læge-

sekretærer. Omstillingen og hjælp til samme i samarbejde med uddannelsen.  

 

10. Eventuelt 

Udvalget spurgte uddannelsen om alle praktikpladser vil blive brugt?  

Margrethe svarede, at uddannelsen ikke får flere praktiksteder end der er stude-

rende.  

Margrethe meddelte, at i næste praktikrunde, forventer vi, at der kommer flere 

kommuner med og også praktiksteder i privatsektoren. Til næste optag håber vi 

på at optage dobbelt så mange studerende ca. 70 studerende fordelt på 2 hold.  

På sigt vil der også være mulighed for at få de studerende i studiejob.  

 

 

11. Frokost med et socialt aspekt kl. 12.00 – 13.00 


