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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opsamling på temadagene

2.1

Sagsfremstilling
Som opsamling på temadagene d. 29.-30. april 2019 ønskes en evaluering af dagenes indhold og
forløb samt de fysiske rammerne for afholdelse af temadagene.
Datoerne for næste års temadage fastlægges.

2.2

Referat

3.

Teknologiprofil

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”. 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).
Temadagen d. 30. april 2019 har fokus på opgaven med at udarbejde professionsspecifik teknologiprofil og der afholdes en workshop, hvor deltagerne arbejder med teknologiprofilen.
Der ønskes en opsamling på temadagens arbejde med teknologiprofilen samt drøftelse af en plan
for det videre arbejde, herunder behovet for at nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder videre
med teknologiprofilen frem til næste møde d. 1. juli 2019.
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3.2

Bilag
Bilag 1

Teknologiprofil – opgavebeskrivelse

Bilag 2

Teknologiprofil – skabelon

Bilag 3

Notatet Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus

Bilag 4

Afdækning teknologifokus sundhedsuddannelserne 2018

3.3

Referat

4.

Monitoreringsoplæg

4.1

Sagsfremstilling
I henhold til notatet ”Monitorering af udviklings- og implementeringsarbejdet. Sygeplejerskeuddannelsens nationale følgegruppe” skal følgende 3 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
Hen over efteråret 2018 og frem til nu er der blevet arbejdet med monitoreringsoplæggene, som
afleveres senest d. 5. maj 2019 til følgegruppens sekretær. Birgitte og Iben præsenterer resultaterne af monitoreringsarbejdet for den nationale følgegruppe på møde d. 15. maj 2019.
Der ønskes en drøftelse af det oplæg, som Birgitte og Iben forventer at præsentere for den nationale følgegruppe.

4.2

Referat

5.

Medicinhåndteringsprøven

5.1

Sagsfremstilling
I efteråret 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at 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 (SOLOtaksonomi).
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På sidste møde d. 25. marts 2019 præsenterede arbejdsgruppen resultaterne af deres arbejde. Her
fremkom det, at der anvendes samme litteratur på de enkelte professionshøjskoler, men at der er
visse variationer i prøvens indhold og form på landsplan, f.eks. varighed, tilladte hjælpemidler, antal spørgsmål og tid pr. spørgsmål.
På baggrund af arbejdsgruppens præsentation blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
på tværs af professionshøjskolerne, som skal udarbejde vejledende retningslinjer for prøven. Der
skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens opgave.
Der ønskes en drøftelse af rammerne for de vejledende retningslinjer med henblik på at konkretisere dem. Desuden ønskes input til et kommende kommissorium for arbejdsgruppen.

5.2

Bilag
Bilag 1

Afrapportering - Arbejdsgruppe ang. prøve i medicinhåndtering 2019

5.3

Referat

6.

Eventuelt
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