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Dagsorden Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 

Mødetidspunkt 22. april 2021 kl. 10-15 

Mødested Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg 

Lokale  

Referent SAK 

Deltagere Ann-Berit Schelde (ABS) 

Edel Thomsen (ET) 

Jonna Frølich (JF) 

Lena Busch Nielsen (LBN) 

Susanne Samuelsen (SUS) 

Iben Bøgh Bahnsen (IBB) 

Fraværende  

Mødeleder Iben Bøgh Bahnsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Udsendt siden sidst – kl. 10.05 

1. 04.02.21: Lektoroversigten udsendt mhp. revision 

2. 24.02.21: Argumenter for og imod censorers adgang til plagiatoplysninger 

3. 04.03.21: Forespørgsel fra Dorthe Danbjørg om udskudt studiestart 

2.1 Orientering 

 

3. Personlig medicin – kl. 10.10 

Der har været arbejdet med at udvikle et undervisningsforløb inden for personlig medicin. 

Arbejdsgruppen har bestået af uddannelsesledernetværksformænd fra bioanalytikeruddannelsen, 

jordemoderuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen samt tre forskere fra 

sygeplejerskeuddannelsen på VIA. 

Ved det seneste møde i december 2020 blev det aftalt, at der skal fokuseres på at udvikle et forløb, 

der foreløbigt er planlagt som et valgfrit element på 10 ECTS på grunduddannelsernes 7. semester. 

Forløbet skal bestå af en monofaglig del på 5 ECTS og en tværprofessionel del på 5 ECTS. Der 

søges eksterne midler til udvikling af undervisningsmateriale samt evt. følgeforskning. 

IBB orienterer fra arbejdet. 



 

 

Dato: 22. april 2021 

Dagsorden: Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionshøjskolen UCN  2/4 

3.1 Bilag 

Bilag 1 Personlig medicin – procesplan 

Bilag 2 Personlig medicin – udkast til rammeoplæg til NNF-pitch 

 

3.2 Orientering 

 

4. Forberedelse af møde med Irene Hesselberg – kl. 10.25 

Dorthe Boe Danbjørg foreslog ved sidste møde i uddannelsesledernetværket, at Irene Hesselberg, 

formand for lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, inviteres til et kommende møde mhp. at tale om 

uddannelsesopgaven og at etablere et samarbejde. Formålet er at sætte fokus på kvaliteten i 

praktikken. Derfor drøftes mulige samtalepunkter som forberedelse til et kommende møde. 

4.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

5. Regeringens hjælpepakker til de videregående uddannelser – kl. 10.50 

De videregående uddannelser har modtaget økonomiske hjælpepakker mhp. at afhjælpe 

dimittendernes efterslæb som følge af corona-nedlukningerne. Professionshøjskolerne er nu ved at 

afklare, hvilke tiltag og aktiviteter der skal sættes i værk for at understøtte de studerende bedst 

muligt. Punktet sættes på dagsordenen mhp. videndeling og inspiration. 

5.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

6. Status på Særtilskud – kl. 11.20 

Bordet rundt. Hvor langt er uddannelserne kommet med særtilskudsaktiviteterne? Hvor meget er sat 

i gang, forløber aktiviteterne efter planen, og har uddannelserne gjort sig tanker om den kommende 

evaluering?  

I SIDP er det besluttet, at skabelonen vedr. udmøntning af særtilskud skal udfyldes i det omfang, det 

er muligt for de igangsatte aktiviteter, inden 1. november. Det foreslås, at vi koordinerer på tværs af 

professionshøjskolerne inden udfyldelse, herunder udfyldelsens detaljeringsgrad og sideomfang. Vi 

har et møde i juni og september, hvor vi kan drøfte formen på udfyldelsen. 
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6.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

7. Frokost – kl. 11.50 

 

8. Karakterfordelingen ifm. bachelorprojektet – kl. 12.20 

Der har pågået et arbejde for at afdække karakterfordelingen ifm. bachelorprojekter. Dimittendhold 

fra januar 2017 til januar 2021 har indgået i undersøgelsen, og i bilag 3 ses resultatet af arbejdet. 

Ledernetværket bedes drøfte, om karaktererne generelt er for høje og målene for læringsudbyttet 

evt. for lave. I bekræftende fald bedes ledernetværket drøfte evt. indsatser for at få karaktererne 

mere i niveau med normalfordelingen.  

8.1 Bilag 

Bilag 3 Karakterfordeling ifm. bachelorprojekter 

9. Forslag til alternativ oplægsholder ved temadagene – kl. 12.50 

Ved sidste møde i ULN blev det besluttet i 2021 at stræbe efter at gentage programmet fra de to 

aflyste temadage i 2020. Til alt held har Mari Holen og Sine Lehn takket ja til deltagelse, men 

desværre har det ikke været muligt at få et endegyldigt svar fra Carsten Juul Jensen. Da 

programindholdet og oplægsholderne meget gerne snart skulle falde på plads, opererer vi nu med 

en Plan B for det tilfælde, at Carsten Juul Jensen ikke har mulighed for at deltage. Ledernetværket 

bedes derfor foreslå interessante oplægsholdere, som tematisk kan passe til oplæggene fra Mari 

Holen og Sine Lehn. 

9.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

10. Kaffepause – kl. 13.15 

 

11. Samtale med Censorformandskabet om budget 2021 og fremtidigt 

samarbejde – kl. 13.30 

Ved seneste møde i Uddannelsesledernetværket var Censorformandskabets budget 2021 på 

dagsordenen. I den forbindelse efterspurgte ledernetværket mere detaljerede poster i budgettet, 
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hvorfor Censorformandskabet er inviteret til at fremlægge budgettet for 2021 og regnskabet for 

2020. 

11.1 Bilag 

Bilag 4 Budget 2021 

Bilag 5 Årsrapport 31-12-2020 

11.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 
12. Punkter til næste møde – kl. 14.30 

 

13. Eventuelt – kl. 14.45 

Muligheder og udfordringer ift. øget dimensionering ifm. ekstra corona-pladser (foranlediget af ABS). 

  


