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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Udsendt til orientering 

2.1 Sagsfremstilling 

• 16.11.2018: VS: Fortroligt - rapport om frafald på uddannelser 

• 03.10.2018: VS: Afdækning af projekter  

• 01.10.2018: VS: Udkast til referat af sektorspecifikt følgegruppemøde (nyt endeligt referat) 

• 25.09.2018: Referat fra sektorspecifikt følgegruppemøde 

3. Nyt på uddannelsesfronten – med deltagelse af Randi Brinckmann kl. 
10.00-11.00 

3.1 Sagsfremstilling 

Danske Professionshøjskoler har været under reorganisering, så organiseringen i højere grad 

understøtter arbejdet med strategien for 2018-2021. Store dele af det arbejde, der foregår i 

regi af Danske Professionshøjskoler, organiseres i fremtiden med udgangspunkt i organisationens 

must win battles.  

På mødet orienterer Randi Brinkmann om den nye organisering og hvad der kommer til at ske 

fremadrettet. Yderligere drøftes det med Randi, hvordan netværket bør arbejde med must win 

battles i fremtiden.      

3.2 Referat  

 

4. Valg til formandsposten – med deltagelse af Randi Brinckmann kl. 11.00-
11.30 

4.1 Sagsfremstilling 

Valget forestås af Randi Brinkmann.  
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4.2 Referat  

 

5. Monitorering 2019  

5.1 Sagsfremstilling 

I henhold til notatet ”Monitorering af udviklings- og implementeringsarbejdet. 

Sygeplejerskeuddannelsens nationale følgegruppe” skal tre pejlemærker monitoreres i 2019:  

o Styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt  

o Styrket sammenhæng mellem teori og klinik 

o Øget fokus på forskning og udvikling.  

På sidste møde d. 20. september besluttede netværket at fordele sig i tre grupper, som 

udarbejdede udkast til monitoreringsoplæg til dagens møde. Udkastene til monitoreringsoplæg 

drøftes og kvalificeres ligesom det videre arbejde fastlægges.   

5.2 Bilag 

Bilag 1 Udkast monitorering styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt_KP&UCL 

Bilag 2 Udkast monitorering ledernetværk_KP&UCL 

Bilag 3 Udkast monitorering styrket sammenhæng mellem teori og klinik - eftersendes 

Bilag 4  Udkast monitorering øget fokus på forskning og udvikling_VIA 

Bilag 5 Udkast monitorering øget fokus på forskning og udvikling_UCN 

Bilag 6 Overblik over monitoreringsopgave og Must win battles pr. d. 28.10.2018 

Bilag 7 Forslag til tidsplan for monitoreringsarbejde  

5.3 Referat  
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6. Rektorkollegiets ”Must Win Battles” 

6.1 Sagsfremstilling 

På baggrund af drøftelserne med Randi Brinkmann under punkt tre tages beslutning om hvordan 

den videre proces for arbejdet med must win battles i uddannelsesledernetværket skal finde 

sted.   

6.2 Bilag 

Bilag 1 Must win battles 

6.3 Referat 

 

7. Sektorprojekt Teknologi i sundhedsprofessioner og -praksis  

7.1 Sagsfremstilling 

Sektorprojektet Teknologi i sundhedsprofessioner og -praksis afvikles i fire faser fra april 2018 til 
2020.  

 
 Formålet med projektet er at accelerere implementeringen af professionsrelevant teknologi i de 

sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, herunder sygeplejerskeuddannelsen, og skabe 
relevant efter- og videreuddannelse, der kan øge professionsrelevante teknologikompetencer hos 
sundhedsprofessionelle. 

 

 Projektets tredje fase afvikles fra efteråret 2018 og frem til udgangen af 2019. Med udgangspunkt 

i fase 1 og 2 opstilles en forandringsteori, som skal danne afsæt for initiering af et eller flere 

forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af sektoren i 2019.    

 Styregruppen for projektet afholder et møde inden mødet i uddannelsesledernetværket. 

Formanden for styregruppen, Søren Pedersen, informerer Iben mundtligt vedrørende tiltag, der 

kan have betydning for uddannelsesledernetværkets arbejde ind i projektet.  

 Iben orienterer om samtalen med Søren Pedersen.  
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7.2 Bilag 

Bilag 1 Status på sektorprojektet  

7.3 Referat  

 

8. Medicinhåndtering 

8.1 Sagsfremstilling 

Der er fortsat stor bevågenhed på medicinhåndteringsprøven fra studerende, SLS, 

censorformandskabet, professionshøjskolerne mv. På sidste møde i september måned blev der 

truffet beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at foretage en analyse af 

medicinhåndteringsprøvens niveau/sværhedsgrad på landsplan, herunder den anbefalede 

litteratur.  

Der gives en status på den nedsatte arbejdsgruppe.  

8.2 Bilag 

Bilag 1 Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende kortlægning af medicinhåndteringsprøvens niveau 

8.3 Referat  

 

9. Uddannelsesguiden 

9.1 Sagsfremstilling 

Styrelsen for It og Læring har henvendt sig angående høring af UddannelsesGuidens artikler om 

sygeplejerskeuddannelsen. Det drejer sig om følgende artikler:  

• Uddannelsesartikel:  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddann

elser/sygeplejerske  

• Enkeltfagsartikel: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/sygeplejerske
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/sygeplejerske
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https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/enkeltfag/sygeplejerske-

enkeltfag-og-tompladsordning  

Styrelsen ønsker at modtage kommentarer til teksterne og rettelser af eventuelle faktuelle fejl. 

Desuden ønsker de en tilbagemelding på om enkeltfagsartiklen stadig er aktuel, dvs. udbydes 

der stadig enkeltfag på uddannelsen. Herudover ønsker de kommentarer til de jobartikler, som 

er listet op nederst i artiklerne under ”Mulige job”:  

• Sygeplejerske 

https://www.ug.dk/job/erhverv-og-

job/sundhedomsorgogpleje/sygepljordemoderarb/sygeplejerske 

• Medarbejder i hjælpeorganisation  

https://www.ug.dk/job/akademiskarbogledelse/orgudviklingraadgivning/medarbejder-i-

hjaelpeorganisation    

9.2 Referat  

 

10. Logo og standardskabeloner  

10.1 Sagsfremstilling 

På mødet i april måned opfordrede netværket formanden til at få udarbejdet et logo og 

standardskabeloner tilhørende netværket. Før sommerferien er der fremsendt to forslag til logo 

ligesom muligheden for at anvende Danske Professionshøjskolers logo og standardskabeloner er 

undersøgt efter sidste møde i september.    

Der er ikke truffet beslutning om logo og standardskabeloner og der ønskes en drøftelse af den 

videre proces.  

10.2 Referat  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/enkeltfag/sygeplejerske-enkeltfag-og-tompladsordning
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/enkeltfag/sygeplejerske-enkeltfag-og-tompladsordning
https://www.ug.dk/job/erhverv-og-job/sundhedomsorgogpleje/sygepljordemoderarb/sygeplejerske
https://www.ug.dk/job/erhverv-og-job/sundhedomsorgogpleje/sygepljordemoderarb/sygeplejerske
https://www.ug.dk/job/akademiskarbogledelse/orgudviklingraadgivning/medarbejder-i-hjaelpeorganisation
https://www.ug.dk/job/akademiskarbogledelse/orgudviklingraadgivning/medarbejder-i-hjaelpeorganisation
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11. Budget 2019 

11.1 Sagsfremstilling 

Gennemgang og godkendelse af budget 2019.  

11.2 Bilag 

Bilag 1 Budget og regnskab 

11.3 Referat  

 

12. Eventuelt 
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