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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Udsendt til orientering

2.1

Sagsfremstilling
• 26.03.2020: VS: Info om afrapportering til de monofaglige følgegrupper
• 18.03.2020: VS: Afvikling af eksterne prøver under Corona situationen
• 14.02.2020: VS: Task force om social- og sundhedsmedarbejdere: Update

2.2

Referat

3.

Gensidig orientering om håndtering af covid-19-situationen

3.1

Sagsfremstilling
Grundet Covid-19 har studerende måtte afbryde deres kliniske uddannelse. Der er i regi af Danske
Professionshøjskoler igangsat et kortlægningsarbejde for at kunne vurdere omfanget af situationen og få overblik over, hvilke konsekvenser de studerendes manglende klinik vil have med henblik
på at komme med anbefalinger til, hvordan den manglende klinik håndteres.
Der ønskes en gensidig orientering om håndtering af covid-19 situationen, eventuelt med afsæt i
de udarbejdede "Anbefalinger til håndtering af manglende praktik”.

3.2

Bilag
Bilag 1

3.3

20200325 Anbefalinger til håndtering af manglende praktik

Referat
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4.

Medicinhåndteringsprøven

4.1

Sagsfremstilling
De vejledende retningslinjer for medicinhåndteringsprøven blev godkendt på sidste møde d. 31.
januar 2020 og er sendt til indstilling i den nationale følgegruppe for sygeplejerskeuddannelsen,
som afholder møde i d. 13. maj.
Der ønskes en drøftelse af om retningslinjerne skal indarbejdes i fællesdelen af studieordningen
og på hvilken måde.

4.2

Bilag
Bilag 1

Vejledende retningslinjer for prøve i medicinhåndtering 3. semester

Bilag 2

Fælles studieordning for sygeplejerskeuddannelsen

4.3

Referat

5.

Fællesdelen af studieordningen

5.1

Sagsfremstilling
Ledernetværket har modtaget to henvendelser vedrørende fællesdelen af studieordningen.
1. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har henvendt sig vedrørende fællesdelen af studieordningen, idet det ikke tydeligt fremgår, hvilke prøver som er kliniske og teoretiske. En gennemgang
af de institutionelle studieordninger giver et tværgående overblik over kliniske og teoretiske prøver
på de to første studieår, jf. bilag 2.
2. I forbindelse med legalitetskontrol af ændringer i de institutionelle studieordninger opleves et
behov for at kunne tilgå fællesdelen af studieordning og Randi Brinckmann beder derfor alle sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser om at vedlægge fællesdelen som bilag 1.
Der ønskes en kort drøftelse af begge sager.

5.2

Bilag
Bilag 1
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Bilag 2

Overblik over kliniske og teoretiske prøver i fællesdelen af studieordningen

5.3

Referat

6.

Endelig afrapportering for implementering af bekendtgørelse af 2016

6.1

Sagsfremstilling
Den sektorspecifikke følgegruppe har afholdt møde medio januar 2020, hvor de har drøftet en
endelig afrapportering af implementering af bekendtgørelse 2016 og aftalt udarbejdelse af en
skabBilag 2elon til brug for national afrapportering til styregruppen.
Afrapporteringsskabelonen forventes klar i uge 17 og vil blive fremsendt i et notatformat til følgegrupperne. Notatformatet vil indeholde tidligere års afrapportering, som følgegrupperne bedes
justere og opdaterede indholdet af, ligesom de får mulighed for at lave en samlet vurdering af
ændringerne af uddannelsen. Ledernetværket bedes opdatere nøgletal, der har indgået i monitoreringerne, herunder bl.a. FoU og studieintensitet.
Følgegruppernes afrapportering bearbejdes til en samlet afrapportering, som fremsendes til styregruppen i august 2020.
Der ønskes en drøftelse af afrapporteringen samt en proces for indsamling af opdaterede data for
nøgletal.

6.2

Referat

7.

Fælles dokumenter

7.1

Sagsfremstilling
Netværkets website har et menupunkt ”Dokumenter”, hvor det er muligt at uploade fælles dokumenter gældende for hele sygeplejerskeuddannelsen. Hensigten er, at det skal være nemt at finde
og tilgå gældende fælles dokumenter.
https://sygeplejerskeuddannelsens-ledernetværk.dk/dokumenter/
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Der ønskes en drøftelse af behovet for at gemme fælles dokumenter på websitet. Hvilke historiske
dokumenter er relevante at uploade? F.eks. studieaktivitetsmodellen og bachelorkriterier? Vurderes der et behov for at opdatere dokumenter ift. 2016-uddannelsen?

7.2

Referat

8.

Temadag d. 17.11.2020

8.1

Sagsfremstilling
Temadagene d. 20.-21- april er flyttet til d. 23.-24. november grundet covid-19 situationen. Drøftelse af om temadagen d. 17. november skal afholdes, aflyses eller flyttes.

8.2

Referat

9.

Merituddannelse

9.1

Sagsfremstilling
I regi af EV-ledernetværket på sektorniveau har en arbejdsgruppe fået til opgave at udarbejde en
foranalyse af mulighederne for at udvide udbud af arbejdskraft på primært velfærdsuddannelserne. I denne forbindelse fremkommer arbejdsgruppen med en ide om at etablere en bekendtgørelsesbelagt merituddannelse til sygeplejerske (150 ECTS).
Arbejdsgruppen foreslår to adgangsveje til merituddannelsen:
• En sundhedsfaglig bachelor eller professionsbacheloruddannelse
• En uddannelse til social- og sundhedsassistent eller ambulancebehandleruddannelse samt minimum 5 års relevant sundhedsfaglig praksis efter endt uddannelse
Merituddannelsen tænkes planlagt som en særlig tilrettelagt uddannelse med to spor:
• Spor 1: Her gives overvejende merit for den kliniske del af uddannelsen
• Spor 2: Her gives overvejende merit for både teoretiske og kliniske elementer i uddannelsen
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Cheferne for sygeplejerskeuddannelsen har drøftet merituddannelsen og følgende spørgsmål melder sig:
• Hvordan sikres en god merituddannelse uden at svække det nuværende udbud?
• Hvordan understøtter en merituddannelse de nuværende tilbud?
• Hvordan udfordrer en merituddannelse det nuværende grunduddannelsestilbud? (eksempelvis
kliniske uddannelsespladser eller reduktion af ordinære studerende på de nuværende uddannelser svarende til en ny merituddannelse ect.)
• Hvordan finansieres en merituddannelse?
• Hvordan organiseres en merituddannelse i UC-regi?
• Samarbejde mellem EVU-delen og grunduddannelsesdelen i UC-sektor?
• Grunduddannelsen tiltrækker allerede meritstuderende med den profil, som kræver merit for
det kliniske spor. Eksempelvis udbyder udbuddene i Vejle og Viborg et tilbud, som på mange
måder ligner det, der er efterspørges med en merituddannelse. Se eksempelvis VIA’s særligt
tilrettelagte forløb for social- og sundhedsassistenter https://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/sygeplejerske
På baggrund af de forbehold som chefgruppen rejser, ønskes en drøftelse af fordelene og ulemperne ved at etablere en bekendtgørelsesbelagt merituddannelse til sygeplejerske indeholdende
to særligt tilrettelagte spor.

9.2

Bilag
Bilag 1

Mail merituddannelse på sygeplejerskeuddannelsen

9.3

Referat

10.

Næste møde

10.1

Sagsfremstilling
Dagsordenpunkter til kommende møder:
Møde d. 21. april kl. 14.00-16.00:
• Gennemgå opdaterede data til mulig evaluering af uddannelsen (kassediagrammer og ECTSfordeling for teori-klinik hvert semester)
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• Drøftelse af muligt udbud af adgangskurser til erhvervsuddannede på baggrund af henvendelse
fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Møde d. 15. juni kl. 10.00-15.00:
• Dialog om adgangskrav/med deltagelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt evt.
Børne- og Undervisningsministeriet kl. 10.30-12.00
• Sygeplejerskeuddannelsen som strategisk indsatsområde/med deltagelse af Randi Brinckmann
kl. 13.00-14.00
Drøftelse af yderligere punkter til dagsorden.

10.2

Referat

11.

Eventuelt
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