Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen
Mødetidspunkt

3. februar 2021 kl. 10-15

Mødested

Online

Referent

SAK

Deltagere

Edel Thomsen (ET)
Ann-Berit Schelde (ABS)
Merete Brædder Rasmussen (MBR)
Jonna Frølich (JF)
Lene Busch Nielsen (LBN)
Iben Bøgh Bahnsen (IBB)

Mødeleder

Iben Bøgh Bahnsen

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Udsendt siden sidst – 10.05
•

10.11.2020: Oplysninger om undervisning i vaccination og smitsomme sygdomme,
efterspurgt af Styrelsen til brug for udvikling af undervisningsmateriale

•

26.11.2020: Afdækning af i hvilken grad personlig medicin indgår som en del af
sygeplejerskeuddannelsen

•

02.12.2020: Indberetning af årets STÅ-produktion til brug for regnskab for
uddannelsesledernetværket

•

17.12.2020: Forventede studenteroptag i foråret og efteråret 2021 til brug for
censorformandskabets opkrævning.

2.1

Orientering og beslutning

3.

Evaluering af implementering af den nye bekendtgørelse – kl. 10.15
På 2020-mødet i Den nationale styregruppe for Studieordning 2016 blev det besluttet, at der ikke
skal iværksættes en altomfattende evaluering af den reviderede studieordnings outcome. I stedet
skal der evt. ske en opfølgning eller en mindre evaluering af særlige fokuspunkter, men i så fald
først efter sommerferien 2021.
Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen ønsker at handle proaktivt ift. en
kommende opfølgning/evaluering ved allerede nu at fokusere på forbedringspotentialer ifm.
implementering af studieordningen 2016. Derfor genbesøges dokumentet Studieordning 2016 –
Monitorering af udviklings- og implementeringsarbejdet fra sygeplejerskeuddannelsens nationale
følgegruppe, hvori intentionerne med og det forventede outcome ved justeringen af bekendtgørelsen
oplistes:
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1. Stærke generiske kompetencer
2. stærk professionsfaglighed, herunder høj grad af klinisk handlekompetence og et stærkt teoretisk
fundament
3. Styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt
4. Styrket sammenhæng mellem klinik og teori
5. Øget fokus på forskning og udvikling
6. Studieintensitet
På mødet i uddannelsesledernetværket lægges en plan for udarbejdelse af en systematisk
gennemgang, der kan pege på de punkter, som endnu ikke er i mål, samt handlingsplanerne for at
komme det.
Punktet er også at betragte som forberedelse til samtalen med Dorthe Boe Danbjørg.

3.1

Bilag
Bilag 1

Studieordning 2016 – Monitorering af udviklings- og implementeringsarbejdet

Bilag 2

Afrapportering over revision af sundhedsuddannelserne

3.2

Drøftelse, beslutning og opfølgning

4.

Samtale med Dorthe Boe Danbjørg – kl. 11.00
Dorthe Boe Danbjørg er inviteret med til mødet mhp. drøftelse af en eventuel evaluering af
implementeringen af den nye bekendtgørelse.

4.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

5.

Frokostpause – kl. 12.00

6.

Opsamling på samtale med Dorthe Boe Danbjørg – kl. 12.20
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6.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

7.

Status på COVID-19 bordet rundt – kl. 12.35
Opsamling på COVID-situationen på uddannelserne.

7.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

8.

Regnskab 2020 samt budget 2021 – kl. 13.00
IBB gennemgår ULN’s regnskab 2020 og budget 2021 mhp. netværkets godkendelse. Desuden
gennemgås censorformandsskabets budget for 2021.

8.1

Bilag
Bilag 3

Budget og regnskab SPL ledernetværk 2020

Bilag 4

Budget 2021

8.2

Drøftelse, beslutning og opfølgning

9.

Kort pause – kl. 13.15

10.

Særtilskuddet – kl. 13.25
Ved seneste møde i SIDP i november 2020 var evaluering og effektmåling af indsatserne ifm.
udmøntning af særtilskuddet på dagsorden, og det blev besluttet at bede
uddannelsesledernetværket om at beskrive indsatserne samt deres forventede effekter. IBB fik i
opdrag at udarbejde et udkast til en evalueringsskabelon, der tages op i SIDP på mødet d. 1. marts
2021.
Uddannelsesledernetværket bedes drøfte og kvalificere den foreslåede evalueringsskabelon.

10.1

Bilag
Bilag 5
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10.2

Drøftelse, beslutning og opfølgning

11.

Regler for fravær i klinik – kl. 13.55
Ved mødet i uddannelsesledernetværket i november 2020 bragte Randi Brinckmann til torvs, at de
studerende finder fraværsreglerne i klinikken vanskelige at honorere bl.a. ifm. COVID-19, ligesom
der efter deres opfattelse er stor forskel på, hvordan fraværsreglerne forvaltes. Derfor besluttede
netværket at kortlægges, om der faktuelt er stor forskel på forvaltningen af fraværsreglerne.

11.1

Bilag
Bilag 6

Regler om fravær i klinik

11.2

Drøftelse, beslutning og opfølgning

12.

Efterårets temadage – kl. 14.25
Vi skal i gang med at planlægge efterårets temadage, herunder at booke oplægsholdere. Hvem
kunne det være interessant at invitere?

12.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

13.

Punkter til næste møde – kl. 14.45

14.

Eventuelt – kl. 14.55
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