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1. Godkendelse af dagsorden

2. Udsendt til orientering
 D. 20.08.2020: Tilbagemelding på organisering af klinikområdet - projekt UDSiKT

 D. 29.06.2020: VS: Referat af møde i arbejdsgruppen om præcisionsmedicin

 D. 24.06.2020: VS: Referat af møde #1 i referencegruppen for projekt UDSiKT

2.1 Beslutning

3. Adgangskrav 
I efteråret 2019 indsendte uddannelsesledernetværket en ansøgning om skærpede adgangskrav til 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ansøgningen blev ikke imødekommet, men styrelsen 
anerkendte de udfordringer, som beskrives i ansøgningen og på denne baggrund afholdt 
uddannelsesledernetværket et møde med styrelsen d. 15. juni 2020. De efterfølgende drøftelser 
førte til følgende beslutninger: 

 Udarbejdelse af ny ansøgning vedrørende ændring af det specifikke adgangskrav for 
ansøgere med en bestået HF-eksamen, således kravet også omfatter matematik B.

Der er udarbejdet udkast til en ansøgning, som ønskes drøftet (vedlagt som bilag)  

 Nedsættelse af arbejdsgruppe som får til opgave at udarbejde oplæg til en 
uddannelsesmodel for SSA. Uddannelsesmodellen forelægges styrelsen for videre dialog.   

Følgende ønskes drøftet: 

o Udkast til kommissorium for den nedsatte arbejdsgruppe (vedlagt som bilag)

o Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen fra hver professionshøjskole

 Invitere repræsentant fra Danske SOSU-skoler til møde med henblik på at etablere et 
samarbejde om videreuddannelsesforløb for SSA. 

Danske SOSU-skoler repræsenteret ved Karen Brix Roed, chef for efteruddannelse og 
udvikling ved SOSU Østjylland deltager under punkt 11.   

3.1 Bilag
Bilag 1 Udkast til ansøgning vedrørende ændring af specifikke adgangskrav 2020

Bilag 2 Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende uddannelsesmodel for SSA 
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3.2 Beslutning

4. Dialog med censorformandskabet/med deltagelse af Steen 
Hundborg og Lone Løndal – kl. 10.30-11.30 
Punktet behandles via Teams. 

 Steen Hundborg har fremsendt følgende punkter til orientering og drøftelse: 

 Dialogmøder med uddannelserne

 Hvordan kan uddannelserne understøtte, at censorerne afgiver et kompetent indhold i 
censorrapporterne?

 Formkrav til censornoter

 Kort status på forårets afvikling af virtuel eksamen og evt. opfølgning

 Håndtering af plagiat i opgaven   

4.1 Beslutning

5. Personlig medicin 
Kort status fra møde i sektoren d. 25.06.2020 vedrørende personlig medicin

5.1 Beslutning

6. Frokostpause

7. Særtilskud 
Finansudvalget tiltrådte den 19. december 2019 et aktstykke om omprioritering af midler til aktiviteter 
på sygeplejerskeuddannelsen. De enkelte professionshøjskoler har modtaget midler, som 
forudsættes anvendt til aktiviteter, der kan bidrage til at styrke overgangen mellem studie- og 
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praktikperioder på sygeplejerskeuddannelsen. Baggrund for omprioriteringen er, at der i efteråret 
2018 blev udarbejdet en kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale 
og sygeplejersker i kommuner og regioner, som netop viste et behov for at styrke overgangen 
mellem studie- og praktikperioder. 

Der ønskes videndeling om, hvor langt de enkelte professionshøjskoler er med projektet og hvilke 
aktiviteter, som er iværksat og påtænkes iværksat.  

7.1 Beslutning

8. Medicinhåndteringsprøven
I regi af uddannelsesledernetværket er der udarbejdet vejledende retningslinjer for prøven i 
medicinhåndtering, som blev godkendt januar 2020. 

Der ønskes en drøftelse af de første erfaringer med de vejledende retningslinjer.  

8.1 Bilag
Bilag 3 Vejledende retningslinjer for prøve i medicinhåndtering 3. semester

8.2 Beslutning

9. Infektionshygiejne/med deltagelse af repræsentanter fra 
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker - kl. 13.00-
13.30 
Punktet behandles via Teams. 

Mette Detlefsen, Hanne Hvingelby og Pernille Ripadal fra Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 
har bedt om møde med uddannelsesledernetværket angående infektionshygiejne for at drøfte 
muligheden for at højne niveauet og omfanget af infektionshygiejne i grunduddannelsens teoretiske 
som kliniske del. 

9.1 Beslutning
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10. Temadage 2020
I forbindelse med Covid-19 er temadagene rykket fra d. 20.-21. april 2020 til d. 23.-24. november 
2020. Temadagene afholdes ved Severin i Middelfart og programmet er fastlagt. 

Drøftelse af eventuelle spørgsmål til temadagene.   

10.1 Bilag
Bilag 4 Program for temadage 2020

Bilag 5 Praktiske oplysninger for temadage 2020

10.2 Beslutning

11. Næste møde 
Dagsordenspunkter til kommende møde: 

D. 18. november 2020: 

 Rekrutteringsstrategi

 Hvordan kan vi bidrage til uddannelse af flere sygeplejersker?

 Teknologiprofil – drøftelse af hvorvidt den er indarbejdet i studieordningen

 Status fra møde med nationalt netværk af studievejledere

Møde i foråret 2021

 Fællesdel af studieordning til revision 

11.1 Beslutning

12. Dialog om videreuddannelsesforløb for SSA/med 
deltagelse af Karen Brix Roed fra SOSU Østjylland kl. 
14.00-14.30
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Karen Brix Roed, chef for efteruddannelse og udvikling ved SOSU Østjylland deltager under punktet 
med henblik på at drøfte videreuddannelsesforløb for SSA, herunder også klarhed over, hvad den 
reviderede SOSU-uddannelse fra 2017 betyder for de nyuddannede SSA’ers kompetencer.   

12.1 Beslutning

13. Eventuelt


