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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Data  

2.1 Sagsfremstilling 

I foråret 2019 udarbejdede professionshøjskolerne monitoreringsoplæg vedrørende implemente-
ring af 2016-uddannelsen indeholdende en analyse af tre pejlemærker, der i særlig grad har været 
styrende for udvikling af sygeplejerskeuddannelsen.  

Som opsamling på monitoreringsopgaven for 2019 blev der udarbejdet diagrammer til at belyse 
professionshøjskolernes forskelle og ligheder i henhold til de tre pejlemærker. Diagrammerne blev 
opdateret og gennemgået på møde i netværket d. 14. oktober 2019, hvor der fremkom ønske om 
se på forskellene i ECTS-fordelingen af uddannelsens kliniske og teoretiske elementer, fagområder 
og fag, herunder også forskellen i antal ECTS for forskningsmetodologi.  

På denne baggrund ønskes en drøftelse af forskelle og ligheder i ECTS-fordelingen ligesom der øn-
skes en drøftelse af de opdaterede kassediagrammer for tværprofessionelle ECTS, forskning- og 
udvikling samt sammenhæng mellem klinik og teori.       

2.2 Bilag 

Bilag 1 Opdateret data (følger snarest) 

Bilag 2  Oversigt over ECTS fordeling for kliniske og teoretiske elementer, fagområder og fag (følger snarest) 

2.3 Referat  

 

3. Dialog med styrelsen om adgangskrav og adgangskurser 

3.1 Sagsfremstilling 

Tilbage i september 2019 indsendte netværket en ansøgning om skærpelse af adgangskravene til 
Styrelsen for Forskning og Uddannelsen. I december modtog netværket svar på ansøgningen, som 
ikke blev imødekommet. Dog anerkendte styrelsen de udfordringer, som beskrives i ansøgningen 
og på denne baggrund aftaltes et dialogmøde d. 15. juni 2020.    
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Iben har haft en kort korrespondance med Styrelsen for Uddannelse og Forskning om særlige 
skræddersyede forløb for erhvervsuddannede. Styrelsen beder sygeplejerskeuddannelsen over-
veje muligheden for at udbyde skræddersyede HF-pakker til erhvervsuddannede. Dette emne vil 
endvidere blive drøftet på dialogmøde d. 15. juni.  

Der ønskes en drøftelse af de to sager forud for mødet d. 15. juni 2020.    

3.2 Bilag 

Bilag 1 Ansøgningsskema vedr. ændring af specifikke adgangskrav_sygeplejerskeuddannelsen 

Bilag 2 Svar på ansøgning om skærpede adgangskrav til PB i sygepleje 

Bilag 3 Bilag til svar på ansøgning om skærpede adgangskrav til PB i sygepleje 

3.3 Referat  

 

4. Videndeling  

4.1 Sagsfremstilling 

Mulighed for drøftelse af forhold i forbindelse med coronapandemien.    

4.2 Referat  

 

5. Kort notat vedr. rammer og vilkår for bachelorstuderende under Corona 
perioden /ved Birgitte Hindsgaul  

5.1 Sagsfremstilling 

Forslag om, at der udarbejdes et kort notat med fokus på de studerendes rammer og vilkår for at 
udarbejde bachelorprojekt, som er ændret under coronapandemien.  

De studerende har ikke mulighed for at indsamle empiri, og de har udfordringer med lån af litte-
ratur og materialer grundet nedlukning af Campus.  
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Der ønskes en fælles drøftelse og stillingtagen til at udarbejde et kort notat målrettet censorer og 
eksaminatorer, der indeholder information om de ændrede rammer og vilkår for de bachelorstu-
derende.  

VIA har udarbejdet et udkast til et skriv til de studerende, som alene indeholder information om 
empiriindsamling. Dette kan eventuelt anvendes som afsæt for udarbejdelse af et fællesskriv til 
censorer og eksaminatorer, hvor rammer og vilkår for lån af litteratur endvidere kan tilføjes.   

5.2 Bilag 

Bilag 1 13032020 bachelorprojekter i en tid med corona virus 

5.3 Referat  

 

6. Eventuelt 

Nyt om afrapportering for implementering af bekendtgørelse 2016 (monitorering).   


