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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Udsendt til orientering 

2.1 Sagsfremstilling 

• 20.10.2019: VS: Afrapportering sektorprojekt 

• 20.10.2019: Referat fra Sektorspecifik følgegruppe 

• 15.10.2019: SV: Ansøgning om ændring af adgangskravene til sygeplejerskeuddannelsen 

2.2 Referat  

 

3. Arbejdsgruppen vedrørende medicinhåndteringsprøven med deltagelse af 
Karen-Marie Olesen og Ann Lykkegaard Sørensen kl. 10.00-11.00 

3.1 Sagsfremstilling 

På mødet d. 20. september 2018 drøftedes medicinhåndteringsprøven, idet studerende og 

censorer havde udtrykt bekymring over oplevede forskelle i prøvens faglige niveau. Det blev 

besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kortlægge medicinhåndteringsprøvens 

niveau/sværhedsgrad på tværs af professionshøjskolerne i Danmark herunder den anbefalede 

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

(SOLO-taksonomi).  

D. 25. marts 2019 præsenterede arbejdsgruppen analysens resultater og anbefalinger. Her 

fremkom det, at analysen viste forskelligheder i medicinhåndteringsprøvens rammer og kriterier 

samt udprøvede mål for læringsudbytter på tværs af professionshøjskolerne. For at sikre at de 

studerende på tværs af professionshøjskolerne har mere ens vilkår for at bestå prøven, blev det 

besluttet, at arbejdsgruppen udarbejder udkast til anbefalinger til fælles vejledende retningslinjer 

for medicinhåndteringsprøven.        

Den nedsatte arbejdsgruppe fik konkret til opgave:  

• At udarbejde udkast til anbefalinger til rammer og kriterier for medicinhåndteringsprøven, 

herunder ECTS, form, tid, tilladte hjælpemidler, % korrekte for karakteren 02, antal spørgsmål, 

tid pr. spørgsmål og indholdselementer.  

• At udarbejde udkast til anbefalinger til hvilke mål for læringsudbytter, som bør udprøves i 

medicinhåndteringsprøven.   
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Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og præsenterer udkast til anbefalinger til fælles 

vejledende retningslinjer for medicinhåndteringsprøven.        

3.2 Bilag 

Bilag 1 Anbefalinger til prøve i medicinhåndtering - Arbejdsgruppe ang prøve i medicinhåndtering okt 2019 

Bilag 2 Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af vejledende retningslinjer for 
medicinhåndteringsprøven 

3.3 Referat  

 

4. Rekruttering og kliniske uddannelsespladser/med deltagelse af 
næstformand for DSR Dorthe Boe Danbjørg kl. 11.00-12.00  

4.1 Sagsfremstilling 

Det er regeringens ambition at hæve dimensioneringen af studiepladser og øge antallet af 

sygeplejersker på landets sygehuse, jf. vedlagte svar fra Uddannelses- og Forskningsministeren. 

Med udgangspunkt i vicedirektør for UCL Søren Pedersens oplæg til ”Topmøde for sygeplejersker 

om sundhedsvæsenet” og drøftelse på møde i netværket d. 25.03.2019 ønskes en drøftelse af:  

• Rekruttering af nye studerende 

• Overvejelser omkring kommunikation i tilknytning til rekrutteringsperioder  

• Forhold der har indflydelse på arbejdsmarkedsparatheden.  

• Kliniske uddannelsespladser   

4.2 Bilag 

Bilag 1 Topmøde for sygeplejersker 

Bilag 2 Bilag UFU alm. del - svar på spm. 22 

4.3 Referat  
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5. Temadage 2020 – kl. 12.00-12.15 

5.1 Sagsfremstilling 

På sidste møde d. 14. oktober 2019 udarbejdede netværket et udkast til program for temadage 

2020. Siden mødet er der arbejdet videre med programmet og der gives derfor en status på 

arbejdet med planlægning af temadagene.  

5.2 Referat  

 

FROKOST KL. 12.15-13.00 

 

6. Nyt fra sektoren/med deltagelse af netværkets kontaktperson, 
uddannelsesdirektør ved UCN Peter Møller Pedersen kl. 13.00-14.00 

6.1 Sagsfremstilling 

Peter Møller Pedersen er ny kontaktperson for uddannelsesledernetværket for 
sygeplejerskeuddannelsen efter reorganisering af Danske Professionshøjskoler. Peter er inviteret 
med henblik på at hilse på netværket samt orientere og drøfte nyt fra sektoren, herunder 
reorganisering og strategi i form af must win battles. 

 

6.2 Referat  

 

7. Opfølgning på dagens møder med arbejdsgruppen vedrørende 
medicinhåndtering, næstformand i DSR Dorthe Boe Danbjørg og 
uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen kl. 14.00-14.30 

7.1 Sagsfremstilling 

Dagen har indeholdt møder med arbejdsgruppen vedrørende medicinhåndtering, næstformand i 

DSR Dorthe Boe Danbjørg og uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen. De enkelte møder 

drøftes og der samles op.    
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7.2 Referat  

 

8. Genomics – kl. 14.30-14.45 

8.1 Sagsfremstilling 

Sundheds- og ældreministeriet har nedsat en arbejdsgruppe for uddannelse og 

kompetenceudvikling af sundhedspersonale inden for anvendelse af genomanalyser i 

sundhedsvæsnet. Baggrunden herfor er, at en strategisk satsning inden for Personlig Medicin 

medfører, at anvendelsen af genomteknologier øges betydeligt på tværs af hospitaler og 

lægefaglige specialer. Det er en forudsætning for anvendelse af genomanalyser til behandling og 

diagnostik, at der sikres tilstrækkelig kapacitet og kompetencer blandt relevante faggrupper i 

sundhedsvæsenet.  

Arbejdsgruppen ønsker at udarbejde en oversigt over hvilke uddannelser i Danmark, der 

indeholder ”genomics” og har derfor kontakte uddannelsesledernetværket med henblik på at få 

svar på om sygeplejerskeuddannelsen skal fremgå af oversigten.   

Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt genomics indgår i sygeplejerskeuddannelsen. Svarfrist er 

senest d. 18. november 2019 via vedlagte format/oversigt, som er for udfyldt af Københavns 

Universitet.      

8.2 Bilag 

Bilag 1 Tilrettet_Kommissorium - arbejdsgruppe for uddannelse og kompetenceudvikling 

Bilag 2 Oversigt uddannelse PM_KU_12.03.2018 

Bilag 3 opsummering-paa-forarbejde-uddannelsesarbejdsgrupper-under-nationalt-gejuni-2018-002 

8.3 Referat  

 

9. Uddannelsesguiden kl. 14.45-15.00 

9.1 Sagsfremstilling 

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

sygeplejerskeuddannelsen. Styrelsen ønsker at modtage kommentarer til teksterne og rettelser af 

eventuelle faktuelle fejl samt en vurdering af, hvorvidt enkeltfagsartiklen stadig er aktuel, dvs. 

udbyder sygeplejerskeuddannelsen stadig enkeltfag. Frist for tilbagemelding er d. 15. december 

2019, hvorefter styrelsen foretager endelig udformning af teksterne.   
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• Uddannelsesartikel:  

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

/sygeplejerske  

• Enkeltfagsartikel: 

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

enkeltfag-og-tompladsordning  

• Artikel om job som sygeplejerske 

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

job/sundhedomsorgogpleje/sygepljordemoderarb/sygeplejerske 

• Artikel om at være medarbejder i hjælpeorganisation  

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

hjaelpeorganisation    

Der ønskes en kort gennemgang af artiklerne med henblik på at indsamle kommentarer til 

teksterne samt vurdere om enkeltfagsartiklen fortsat er aktuel.   

9.2 Referat  

 

10. Eventuelt 

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