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Edel Thomsen (ET)
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Iben Bøgh Bahnsen (IBB)

Mødeleder

Iben Bøgh Bahnsen

Afdeling

UCN Sundhed

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Udsendt til orientering – kl. 10.10
•

D. 01.10.2020: Supplerende dataindsamling fra følgegrupperne

•

D. 23.10.2020: Skema vedr. udmøntning af Særtilskuddet

2.1

Orientering og beslutning

3.

Særtilskud – kl. 10.25
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
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.
Det er aftalt, at særtilskuddet indgår som et fast punkt på netværkets møder med henblik på
videndeling om udmøntning af særtilskuddet.
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3.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

4.

UddannelsesGuiden – kl. 10.40
D. 19. oktober 2020 indsendte vi rettelser til UddannelsesGuidens tekst om sygeplejerskeuddannelsen. Vi har i år kun foretaget en grundig sproglig revision af teksten, idet den i de senere år har
gennemgået væsentlige indholdsmæssige revisioner. Rettelserne er dog ikke slået igennem på
siden endnu:
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/sygeplejerske.

4.1

Orientering og beslutning

5.

Teknologiprofil – kl. 10.45
Kort status på, om alle uddannelser har indarbejdet den nye teknologiprofil i studieordningen.

5.1

Beslutning

6.

Dialog med Randi Brinkmann – kl. 11.00
Der har pågået valg til formandsposten i uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen,
og Randi Brinckmann orienterer om udfaldet heraf. Herefter dialog med Randi om, hvad der foregår
på sektorniveau, herunder nyt fra SIDP samt konklusioner fra seneste møde i Styregruppen
vedrørende implementering af bekendtgørelser af 2016.

6.1

Orientering og beslutning

7.

Frokostpause – kl. 12.00

8.

Videre drøftelse af uddannelsesmodel for SSA – kl. 12.20
I efteråret 2019 indsendte uddannelsesledernetværket en ansøgning om skærpede adgangskrav til
Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som ikke blev imødekommet. Efter dialog med styrelsen i
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sommeren 2020 blev det besluttet at indsende en ny ansøgning med skærpelse af de specifikke
adgangskrav til ansøgere med en bestået Hf-eksamen. Der er endnu ikke truffet beslutning herom i
styrelsen. Desuden blev det efter mødet med styrelsen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med
det formål at udarbejde et oplæg til en uddannelsesmodel for SSA, inspireret af
maskinmesteruddannelsen. Modellen går ud på, at SSA-studerende gives merit for deres kliniske
erfaring og i stedet tilbydes teoretisk undervisning, der styrker deres forudsætninger, hvad angår
opgaveskrivning, akademiske fremstillingsformer, kritisk vurdering af engelske artikler,
matematik/regning mv, mens de øvrige studerende er i praktikforløb. På mødet i
uddannelsesledernetværket skal det derfor besluttes, om denne model vil være gangbar på
sygeplejerskeuddannelsen.
Til orientering i den forbindelse skal der d. 2. november 2020 være et formandskabsmøde mellem
Danske professionshøjskoler og Danske SOSU-skoler, hvortil der er udformet et notat (jf. bilag 1),
som peger på, at andelen af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til sygeplejerskeuddannelsen med
SOSU-baggrund er faldet i perioden 2016-2020 og nu er nede på 8 %, mens andelen af
kvalificerede 1. prioritetsansøgere med en almen gymnasial baggrund er på 39 %. Faldet forklares i
notatet med EUD-reformen, der har medført skærpede adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Til
gengæld er frafaldet for sygeplejestuderende med en SOSU-baggrund markant lavere end det
generelle frafald på uddannelsen.

8.1

Bilag
Bilag 1

Notat_Sygeplejerskestuderende med SOSU-baggrund_02.11.20

8.2

Drøftelse, beslutning og opfølgning

9.

Rekrutteringsstrategi – kl. 12.50
I maj 2020 udsendte Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og
Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, KL og
Danske Regioner rapporten Veje til flere hænder (jf. bilag 2), hvori rekrutteringsproblemer inden for
social- og sundhedsområdet behandles. Rapportens kapitel 2 indeholder bl.a. anbefalinger til at
sikre flere hænder på social-, ældre- og sundhedsområdet, og med afsæt i rapporten samt i PP
Flere sygeplejersker gennem uddannelse fra Danske Professionshøjskoler (jf. bilag 3) drøftes en
rekrutteringsstrategi på landsplan, herunder:
•

Hvad kan vi gøre for at sikre flere hænder på sundhedsområdet?

•

Hvilke typer af studerende vil vi gerne tiltrække?

•

På hvilken måde kan vi tiltrække de studerende?

•

Kan vi tiltrække flere mandlige studerende?
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9.1

Bilag
Bilag 2

Rapport: Veje til flere hænder

Bilag 3

PowerPoint: Flere sygeplejersker gennem uddannelse

9.2

Beslutning og opfølgning

10.

Personlig medicin – kl. 13.30
Kort status fra arbejdsgruppe vedrørende personlig medicin.

11.

Temadage 2021 – kl. 10.45
De seneste to planlagte temadage er blevet aflyst pga. corona-situationen. Det er ressourcetungt at
planlægge dagene, ligesom vi ad to omgange har måttet aflyse oplægsholderes deltagelse.
Spørgsmålet er, om vi vover at planlægge en temadag i 2021, så længe corona-situationen er uklar.
En alternativ mulighed er at planlægge en temadag i 2021 på Microsoft Teams/Zoom, som muliggør
diskussioner i mindre grupper gennem break-outs, plenum-diskussioner i større grupper og loungestemning.

11.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

12.

Punkter til næste møde – kl. 13.50
Næste møde afholdes d. 3. februar kl. 10-15.
Dorthe Boe Danbjørg inviteres til at deltage i et kommende møde mhp. drøftelse af bl.a.
evalueringen af implementeringen af ny bekendtgørelse.

13.

Eventuelt – kl. 13.55

Professionshøjskolen UCN

4/4

