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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Udsendt til orientering 

2.1 Sagsfremstilling 

• 01.06.2020: VS: Indledende møde i referebcegruppen for projekt UDSiKT 

• 28.05.2020: VS: Nyhedsbrev til censorer ved Sygeplejerskeuddannelsen 

• 17.05.2020: EU-direktiv 

• 05.05.2020: VS: Retningslinjer ved praktiske øvelser 

• 24.04.2020: VS: Mail til de kliniske vejledere - Vi skal værne om de sygeplejestuderendes 
uddannelsesforløb 

2.2 Referat  

 

3. Personlig medicin  

3.1 Sagsfremstilling 

Kort status fra møde i sektoren vedrørende personlig medicin 

3.2 Bilag 

Bilag 1 Tilrettet_Kommissorium - arbejdsgruppe for uddannelse og kompetenceudvik... 

3.3 Referat  
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4. Endelig afrapportering for implementering af uddannelsesbekendtgørelse 
2016 

4.1 Sagsfremstilling 

 Uddannelsesledernetværket har i foråret givet input til den nationale afrapportering for 
implementering af uddannelsesbekendtgørelse af 2016, som udarbejdes i et notatformat 
til styregruppen.  

  
 Afrapporteringen er behandlet på møde i Følgegruppen d. 13. maj og der gives en kort sta-

tus på herpå.  
  

4.2 Bilag 

Bilag 1 Referat_møde i den nationale følgegruppe for sygeplejerskeuddannelsen 13052020 

Bilag 2  Afrapporteringsnotat_sygeplejerskeuddannelsen_ juni 2020 

4.3 Referat  

 

5. Adgangskrav og adgangskurser/med deltagelse af repræsentanter fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet kl. 10.30-12.00 

5.1 Sagsfremstilling 

Netværket indsendte tilbage i 2019 en ansøgning om skærpelse af adgangskravene til sygeplejer-
skeuddannelsen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke imødekom. Imidlertid aner-
kendte ministeriet de udfordringer, som beskrives i ansøgningen og på denne baggrund afholdes 
et dialogmøde om adgangskrav.  

Uddannelses- og Forskningsministeriet har endvidere bedt sygeplejerskeuddannelsen overveje 
muligheden for at udbyde skræddersyede HF-pakker til erhvervsuddannede, hvilket også berøres 
under punktet.  

Adgangskrav og adgangskurser drøftes.  
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5.2 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 

5.3 Referat  

 

 

FROKOSTPAUSE KL. 12.30-13.15 

 

6. Nyt fra sektoren/med deltagelse af netværkets kontaktperson Randi 
Brinkmann kl. 12.30-13.15 

6.1 Sagsfremstilling 

Randi Brinkmann deltager under punktet med henblik på at orientere om nyt fra sektoren og 
drøfte status for sygeplejerskeuddannelsen som et strategisk indsatsområde.  

6.2 Referat  

 

7. Fællesdelen af studieordningen 

7.1 Sagsfremstilling 

Styrelsen for Uddannelse og Forskning har henvendt sig vedrørende fællesdelen af studieordnin-
gen, hvor det ikke tydeligt fremgår, hvilke prøver som er kliniske og teoretiske. Ifølge uddannelses-
bekendtgørelsens §7, stk. 2 er det et krav, at fællesdelen indeholder beskrivelse af fordelingen af 
teoretiske elementer og klinisk uddannelse i ECTS-point inden for uddannelsens første to år.  

En tidligere gennemgang af de institutionelle studieordninger viser, at alle seks professionshøjsko-
ler afholder teoretiske prøver på 1., 2. semester og 3. semester (medicinhåndteringsprøven), mens 
fire ud af seks institutioner afholder en klinisk prøve på 3. eller 4. semester.  
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Da fællesdelen har til formål at sikre ensartethed på tværs af institutionerne, er professionshøj-
skolerne forpligtet til at have samme antal teoretiske og kliniske prøver i fællesdelen. Disse forud-
sættes dog ikke placeret på samme semester.  

Der ønskes en drøftelse af sagen med henblik på løsning af sagen.  

7.2 Bilag 

Bilag 1 Kliniske-teoretiske prøver i fællesdelen 

7.3 Referat  

 

8. EU-anerkendelsesdirektiv/ved Ann-Berit Schelde  

8.1 Sagsfremstilling 

Under nedlukningen grundet Covid-19 er studerende i klinisk uddannelse sendt hjem eller flyttet 
til andet klinisk uddannelsessted, hvilket kan have betydning for, om de studerende kan indfri kra-
vene i EU-anerkendelsesdirektivet, når de dimitterer.  

Der ønskes sparring om, hvordan situationen løses ved de enkelte institutioner, således de stude-
rende sikres forløb med patientkontakt, som indfrier EU-anerkendelsesdirektivets regler om klinisk 
uddannelse inden for psykiatri, hjemmesygepleje og sundhedspleje.    

8.2 Referat  

 

9. Data  

9.1 Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet en oversigt over fag og ECTS fordeling af sygeplejerskeuddannelsens teoretiske 
og kliniske elementer på nationalt niveau, som giver mulighed for at sammenligne sygeplejerske-
uddannelsen på tværs af professionshøjskolerne.   

Der ønskes en drøftelse af oversigten, herunder de væsentligste ligheder og forskelle i fag og ECTS-
fordelingen af de teoretiske og kliniske elementer i uddannelsen.    
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9.2 Bilag 

Bilag 1 Oversigt over fag og ECTS fordeling for klinik og teori_nationalt plan 

9.3 Referat  

 

10. Næste møde  

10.1 Sagsfremstilling 

Dagsordenspunkter til kommende møde:  

7. september kl. 10.00-15.00: 

• Særtilskud: Styrkede overgange mellem teori og praksis – videndeling på nationalt niveau 

10.2 Referat  

 

11. Eventuelt 

 


