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Dagsorden 

Mødetidspunkt 

Mødested 

Referent 

Deltagere 

Fraværende 

Mødeleder 

11. juni kl. 10.00 – 13.30

Online 

SAK 

Edel Thomsen (EMTH) 

Iben Bøgh Bahnsen (IBB) 

Jonna Frølich (JONF) 

Lena Busch Nielsen (LEBN) 

Mia Fatum (MIFA) 

Susanne Samuelsen (SUSA) 

Stine Hesse Nørregaard (SHN) deltager under punkt 6 

Iben Bøgh Bahnsen 

Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Udsendt siden sidst – kl. 10.05

20. 05. 2021: Henvendelse til Irene Hesselberg ang. opfordring til samarbejde og mødedeltagelse i

enten juni eller september.

28. 05 2021: Opfordring til at indstille en medarbejder til Althena-prisen 2021.

2.1 Orientering 

3. Kort status på særtilskud – kl. 10.15

Bordet rundt.

Det er blevet aftalt i uddannelsesledernetværket, at der ved hvert ULN-møde gives en kort status på

uddannelsernes særtilskudsaktiviteter.

3.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 
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4. Kort status på regeringens hjælpepakke – kl. 10.45 

Bordet rundt. 

Regeringens hjælpepakke til de videregående uddannelser genoptages mhp. videndeling og inspira-

tion. 

4.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

5. Pause – kl. 11.05 

 

6. Ønske om færre praktikdage i sundhedsplejen – kl. 11.25 

DSR har løbende en dialog med Fagligt selskab for ledende sundhedsplejersker og Fagligt selskab 

for sundhedsplejersker om kapacitet og ressourcer ift. at have sygeplejestuderende i praktik. Der er i 

dialogen udtrykt ønske om at minimere antallet af praktikdage mest muligt. Idet DSR er bevidste om 

EU’s Anerkendelsesdirektiv, beder de om uddannelsesledernetværkets perspektiv på spørgsmålet, 

herunder om uddannelserne oplever særlige udfordringer med kapacitet og ressourcer i sundheds-

plejen, og om der kan fastsættes et minimum af praktikdage i sundhedsplejen ift. at give de stude-

rende en reel mulighed for læring. 

Chefkonsulent Stine Hesse Nørregaard fra DSR er inviteret til at deltage under dette punkt. 

6.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

7. Frokost 12.10 

 

8. Regeringens nye uddannelsesudspil – kl. 12.30 

D. 27. maj meldte regeringen et nyt uddannelsesudspil ud, der har til hensigt at bremse strømmen af 

unge fra land til by ved at omfordele studiepladserne, således at 60% af studiepladserne i de store 

velfærdsuddannelser (dvs. uddannelser til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver) place-

res uden for de store byer. Udspillet indebærer bl.a. udbud af 25 nye uddannelser, der frem mod 

2025 ligeledes skal placeres uden for de store byer. 

Ledernetværket bedes drøfte, hvilke implikationer en evt. udflytning af studiepladser ville kunne få 

for adgangskrav samt forsknings-, uddannelses- og studiemiljøet på både de eksisterende og de 

nye uddannelsesinstitutioner. 

8.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 
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9. Kort status på Temadagene 2021 – kl. 12.55 

Oplægsholderne ved Temadagene 2021 ligger nu fast: 

23. september: Mari Holen og Sine Lehn 

24. september: Bibi Hølge-Hazelton og Lene Lauge Berring 

Begge dage kommer til at handle om Sammenhæng mellem teori og praksis i sygeplejerskeuddan-

nelsen. 

Programmet for temadagene udsendes til videreformidling gennem ledernetværket lige inden som-

merferien. 

9.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

10. Punkter til næste møde – kl. 13.05 

10. september kl. 10.00-15.00 

Følgende gæster er inviteret til at deltage i mødet: 

Samtale med Dorthe Boe Danbjørg – 90 min. 

Møde med Censorformandskabet om principper for beskikkelse af censorer – 60 min. 

Samtale med Irene Hesselberg – 60 min. 

Samtale med Randi Brinckmann – 60 min. 

Da der ved det kommende møde er mange gæster, foreslås det, at mødet udvides med en halv 

time. 

11. Eventuelt – kl. 13.15 

Faktura fra 2020 i regnskabet for 2021 

En regning på ca. 27.000 kr. fra Severin vedr. 2. aflysning af Temadagene i 2020 kommer først med 

i regnskabet for 2021, fordi Severin ikke fik sendt en faktura inden udgangen af 2020. 


