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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Udsendt til orientering  

2.1 Sagsfremstilling 

• 14.03.2019: Referat fra møde mellem censorformandskabet og uddannelsesledernetværket 

d. 25/2-19 

2.2 Referat  

 

3. Deltagelse af næstformand for DSR Dorthe Boe Danbjørg kl. 10.00-11.00 

3.1 Sagsfremstilling 

Dorthe Boe Danbjørg er ny næstformand for DSR, og hun er inviteret med henblik på at hilse på 

netværket samt drøfte, hvilke tanker hun gør sig om regeringens udkast til sundhedsreform og 

fremtidens sygepleje.   

 

3.2 Referat  

 

4. Arbejdsgruppen vedrørende medicinhåndteringsprøven med deltagelse af 
Karen-Marie Olesen og Ann Lykkegaard Sørensen kl. 11.00-12.00 

4.1 Sagsfremstilling 

På mødet d. 20. september blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan kortlægge 

medicinhåndteringsprøvens niveau/sværhedsgrad på tværs af UC’erne i Danmark herunder den 

anbefalede litteratur. Dette for at sikre et ensartet niveau på landsplan i henhold til mål for 

læringsudbytter (SOLO-taksonomi).  

Den nedsatte arbejdsgruppe fik til opgave:  

• At udarbejde en analyse af medicinhåndteringsprøvens niveau/sværhedsgrad på de enkelte 

UC´er i henhold til mål for læringsudbytter. 
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• At udarbejde en analyse af den anbefalede litteraturs niveau/sværhedsgrad på de enkelte 

UC´er i henhold til mål for læringsudbytter. 

• At udarbejde anbefalinger til henholdsvis hvad prøvens rette niveau er, og hvordan det rette 

niveau sikres.  

Dette er med henblik på at de studerende har sammenlignelige vilkår for at bestå prøven på tværs 

af UC’erne.  

Arbejdsgruppen er nu færdige med deres arbejde og præsenterer analysens resultater og 

anbefalinger.  

4.2 Bilag 

Bilag 1 Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende kortlægning af medicinhåndteringsprøvens niveau 

Bilag 2 Afrapportering - Arbejdsgruppe ang. prøve i medicinhåndtering 2019 

4.3 Referat  

 

5. Indhold til fremlæggelse af monitoreringsoplæg for den nationale 
følgegruppe 

5.1 Sagsfremstilling 

Nedenstående tre pejlemærker skal monitoreres i 2019 i henhold til notatet ”Monitorering af 

udviklings- og implementeringsarbejdet. Sygeplejerskeuddannelsens nationale følgegruppe”:  

o Styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt  

o Styrket sammenhæng mellem teori og klinik 

o Øget fokus på forskning og udvikling 

Der er igennem efteråret og vinteren blevet arbejdet med monitoreringsoplæggene, som skal 

præsenteres for den nationale følgegruppe på møde d. 15. maj 2019.  

På mødet ønskes en drøftelse af præsentationens indhold.    

5.2 Bilag 

Bilag 1 Monitorering - trapper - VIA University College 

Bilag 2 UCL Monitorering Klinik Teori_Ledernetværk marts 2019 

Bilag 3 UCL Monitorering øget fokus på forskning og udvikling - UCL - marts 2019 
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Bilag 4 UCL Monitorering. styrkede kompetencer til at arbejde tværpfroessionelt marts 2019 

Bilag 5 UCL Skabelon - øget fokus på forskning og udvikling marts 2019 

Bilag 6 UCL Styrket sammenhæng mellem klinik og teori marts 2019 

Bilag 7 UCL Tværprofessionalitet ledernetværk marts 2019 

Bilag 8 UCN monitorering forskning og udvikling – trappemodel 

Bilag 9 UCN monitorering forskning og udvikling 

Bilag 10  UCN monitorering teori og klinik – trappemodel 

Bilag 11 UCN monitorering teori og klinik 

Bilag 12  UCN monitorering tværprofessionelt og tværsektorielt - trappemodel 

Bilag 13 UCN monitorering tværprofessionelt og tværsektorielt 

5.3 Referat  

 

6. Teknologiprofil 

6.1 Sagsfremstilling 

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

sundhedsuddannelserne udarbejde professionsspecifikke teknologiprofiler med udgangspunkt i 

notatet ”Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus”. Dette for at styrke arbejdet 

med teknologikompetencer. Opgaven er forankret i det enkelte uddannelsesledernetværk med 

deadline 1. september 2019.   

Opgaven består i at:  

1. Udarbejde professionsspecifik teknologiprofil med udgangspunkt i Pejlemærker for 

sundhedsuddannelsernes teknologifokus. Profilen udarbejdes i en fremsendt skabelon.   

2. Vurdering af, om der på baggrund af profilen er grundlag for at anbefale justering af 

uddannelsens bekendtgørelse.   

3. Vurdering af, om der skal ske en formidling af professionsprofiler til fagprofessionelle miljøer 

(fagblad eller lignende).    

På sidste møde d. 29. januar 2019 uddybede Søren Pedersen opgaven ligesom lektor Pia-Lis Jensen 

deltog med et oplæg omkring udvikling af fælles teknologicurriculum for KP.  

Temadagen d. 30. april er afsat til oplæg om sektorprojektet samt opgaven med at udarbejde 

professionsspecifik teknologiprofil. Mia Kirstine Andersen vil facilitere en workshop, hvor der 

arbejdes med teknologiprofilen.  
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Der ønskes input til, hvordan workshoppen skal opbygges samt en drøftelse af det videre arbejde 

med teknologiprofilen.      

6.2 Bilag 

Bilag 1 Teknologiprofil – opgavebeskrivelse  

Bilag 2 Teknologiprofil – skabelon  

Bilag 3 Notatet Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus 

Bilag 4 Afdækning teknologifokus sundhedsuddannelserne 2018 

6.3 Referat  

 

7. Indberetning af timetal til ministeriet/ved Ann-Berit Schelde 

7.1 Sagsfremstilling 

Timetalsindberetningen til ministeriet er forskellig på tværs af professionshøjskolerne og der 

ønskes på den baggrund en drøftelse af grundlaget for indberetningerne.   

 

7.2 Bilag 

Bilag 1 Timetalsindberetning 

7.3 Referat  

 

8. Orientering og opfølgning på møde med censorformandskabet 

8.1 Sagsfremstilling 

Iben og Birgitte har holdt møde med censorformandskabet for sygeplejerskeuddannelsen d. 25. 

februar 2019.  

Der orienteres om mødet og følgende punkter ønskes drøftet med netværket:  

• Som led i kvalitetsarbejdet foreslår censorformandskabet, at de eksterne prøver på 

uddannelsen harmoniseres. Det er især prøven på 2. semester, som ønskes harmoniseret. 
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Censorformandskabet tilbyder at hjælpe med at tilpasse 2. semester prøven på tværs af 

professionshøjskolerne.  

• Mødehyppigheden mellem censorformandskabet og uddannelsesledernetværket. 

Censorformandskabet foreslår 2 møder årligt, hvilket er praksis i dag.   

8.2 Bilag 

Bilag 1 Referat fra møde mellem censorformandskabet og uddannelsesledernetværket d. 25.02.2019 

8.3 Referat  

 

9. Eventuelt 
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