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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Udsendt til orientering  

2.1 Sagsfremstilling 

• 07.01.2019: VS: Orientering om ophør af den nationale aftale om udveksling af til Thailand  

 

3. Teknologicurriculum for digitalt dannede sygeplejersker/oplæg ved Pia-Lis 
Jensen fra Københavns Professionshøjskole kl. 10.00-10.30 

3.1 Sagsfremstilling 

Som led i sektorprojektet ”Teknologi i sundhedsprofessioner og -praksis” skal 

sundhedsuddannelserne udarbejde professionsspecifikke teknologiprofiler med udgangspunkt i 

notatet ”Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus”.  

Københavns Professionshøjskole har arbejdet med teknologicurriculum for digitalt dannede 

sygeplejersker og på mødet vil lektor Pia-Lis Jensen fra Københavns Professionshøjskole holde et 

oplæg herom. Oplægget er ment som en inspiration til det kommende arbejde med en 

professionsspecifik teknologiprofil.  

3.2 Referat  

 

4. Monitorering 2019 

4.1 Sagsfremstilling 

På de sidste møder i 2018 er der blevet arbejdet med de tre pejlemærker, som skal monitoreres i 

2019 i henhold til notatet ”Monitorering af udviklings- og implementeringsarbejdet. 

Sygeplejerskeuddannelsens nationale følgegruppe”. 

De tre pejlemærker, som skal monitoreres i 2019 er:  

o Styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt  

o Styrket sammenhæng mellem teori og klinik 

o Øget fokus på forskning og udvikling 
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Netværket har fastlagt skabeloner, som skal anvendes i monitoreringsarbejdet og opdelt sig i tre 

grupper, som udarbejder udkast til monitoreringsoplæg. På sidste møde d. 30.11.2018 blev det 

første udkast drøftet og kvalificeret. Der er efterfølgende blevet arbejdet yderligere med 

oplæggene som drøftes og kvalificeres på dagens møde.  

4.2 Bilag 

Bilag 1 Overblik over monitoreringsopgave og Must win battles pr. d. 14.12.2018  

Bilag 2 Tidsplan for monitoreringsarbejde  

Bilag 3 Udkast monitorering øget fokus på forskning og udvikling UCN 

Bilag 4  Udkast monitorering øget fokus på forskning og udvikling UCN trappemodel  

Bilag 5 Udkast monitorering øget fokus på forskning og udvikling_VIA 

Bilag 6 Udkast Monitorering af øget fokus på forskning og udvikling - VIA trappemodel 

Bilag 7 Udkast monitorering styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt_KP&UCL 

Bilag 8 Udkast monitorering ledernetværk_KP&UCL - trappemodel 

4.3 Referat  

 

5. Program for temadage  

5.1 Sagsfremstilling 

Der afholdes to sammenhængende temadage d. 29.-30. april 2019 for alle ledere og chefer ved 

sygeplejerskeuddannelsen. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet et udkast til program for 

temadagene, som både indeholder oplæg og workshops.  

Der orienteres om programmets indhold, tilmeldingsfrist, pris mv. med mulighed for at komme 

med input.   

5.2 Bilag 

Bilag 1 Program og praktiske informationer for sygeplejerskeuddannelsens temadage 2019 

5.3 Referat  
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6. Uddannelsesguiden 

6.1 Sagsfremstilling 

På sidste møde d. 30.11.2018 drøftedes en henvendelse fra Styrelsen for It og Læring angående 

høring af UddannelseGuidens artikler om sygeplejerskeuddannelsen. Styrelsen ønsker at modtage 

kommentarer til teksterne og rettelser af eventuelle faktuelle fejl. Der er tale om i alt 4 artikler, 

som skal kommenteres.    

o Uddannelsesartikel 

o Enkeltfagsartikel 

o Sygeplejerske 

o Medarbejder i hjælpeorganisation  

På mødet blev det besluttet, at Bonnie Guldbergsen fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

og netværkets sekretær Lotte Ganner Bech arbejder sammen om at kommentere artiklerne. Dette 

arbejde er i gang og den første uddannelsesartikel er klar til at blive fremsendt til styrelsen.  

Uddannelsesartiklen ønskes drøftet inden, den bliver fremsendt til styrelsen.   

6.2 Bilag 

Bilag 1 Uddannelsesartikel sygeplejerske 

6.3 Referat  

 

7. Regnskab 2018 

7.1 Sagsfremstilling 

Gennemgang og godkendelse af regnskab 2018.  

7.2 Bilag 

Bilag 1 Regnskab 2018 

7.3 Referat  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/sygeplejerske
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/akademiskarbogledelse/orgudviklingraadgivning/medarbejder-i-hjaelpeorganisation
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8. Sektorprojekt Teknologi i sundhedsprofessioner og -praksis/med 
deltagelse af Søren Pedersen over Skype kl. 13.30-14.30  

8.1 Sagsfremstilling 

I foråret 2018 igangsattes projekt ”Teknologi i sundhedsprofessioner og -praksis” med det formål 

at accelerere implementeringen af professionsrelevant teknologi i de sundhedsfaglige 

professionsbacheloruddannelser og skabe grundlag for relevant efter- og videreuddannelse, der 

kan øge professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle.  

Pt. befinder projektet sig i fase 3, hvor der på baggrund af EVA rapporten ”Afdækning af 

teknologifokus i sundhedsuddannelserne – Baggrundsrapport til projektet Teknologi i 

sundhedsprofessioner og -praksis” opstilles en forandringsteori, som danner rammen for initiering 

af et eller flere forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af sektoren.  

Som led i projektet skal sundhedsuddannelserne udarbejde professionsspecifikke teknologiprofiler 

med udgangspunkt i notatet ”Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus”, som er 

udarbejdet af EVA i 2018.  

På mødet er der mulighed for at drøfte forskellige aspekter af projektet med projektleder Søren 

Pedersen, herunder bl.a. de fremadrettede planer og processer med udviklings- og 

forskningsprojekterne samt opgaven med udarbejdelse af professionsspecifik teknologiprofil.  

8.2 Bilag 

Bilag 1 Teknologiprofil – opgavebeskrivelse  

Bilag 2 Teknologiprofil – skabelon  

Bilag 3 Notatet Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus 

Bilag 4 Afdækning teknologifokus sundhedsuddannelserne 2018 

8.3 Referat  

 

9. Eventuelt 
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