Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen

Dagsorden
Mødetidspunkt

10. september kl. 09.30 – 15.00

Mødested

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

Lokale

K3.07 – Mødelokale 1

Referent

SAK

Deltagere

Iben Bøgh Bahnsen (IBB)
Jonna Frølich (JONF)
Lena Busch Nielsen (LEMN)
Mia Fatum (MIFA)
Susanne Samuelsen (SUSA)
Susanne Annikki Kristensen (SAK)
Irene Hesselberg deltager under punkt 4
Steen Hundborg deltager virtuelt under punkt 5
Lone Sandahl deltager virtuelt under punkt 5
Dorthe Boe Danbjørg deltager under punkt 7
Randi Brinckmann deltager under punkt 9

Fraværende

Edel Thomsen (EMTH)

Mødeleder

Iben Bøgh Bahnsen

Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Udsendt siden sidst – kl. 09.35
04.06.2021: Data til Folketinget vedr. undervisning vedr. demente og dementes forhold.
14.06.2021: Opfordring fra formanden for SLS til at udsende info til de berørte studerende om den
forestående faglige konflikt.
28.06.2021: Svar på ansøgning om ændring af specifikke adgangskrav for optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.
27.08.2021: Henvendelse fra Dorthe Boe Danbjørg vedr. bekymring i SLS for, at de studerende begynder i kliniske uddannelsesforløb på afsnit/i områder, der har været konfliktramte, og som derfor
står over for afvikling af ferie.

2.1

Orientering
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3.

Evaluering af særtilskud – kl. 9.40
Gennemgang af de udfyldte evalueringsskabeloner vedr. særtilskud mhp. at afstemme omfanget af
skabelonens udfyldelse

3.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

4.

Samtale med Irene Hesselberg – kl. 10.00
Der har i Uddannelsesledernetværket i nogen tid været et ønske om at få formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd i tale mhp. samtale og samarbejde om uddannelsesopgaven i klinisk
praksis.
Som udgangspunkt for en god og konstruktiv debat blev der ved ULN-mødet d. 22. april 2021 formuleret en række spørgsmål til Irene Hesselberg:
1) Hvordan kan professionshøjskolerne lettere komme i dialog med ledelserne om den
fremtidige uddannelsesopgave?
2) Hvordan kan vi opnå, at de kliniske uddannelsessteder er opdaterede og i højere grad tager
et regulært ansvar for uddannelsesopgaven?
3) Hvordan skal sygeplejerskeuddannelsen for fremtiden føde ind til manglen på
sygeplejersker, og hvad skal vi gøre, for at det bliver attraktivt at være studerende og
nyuddannet?
4) Der er et godt samarbejde med praksis, men ledelsesstrengen er ofte ikke repræsenteret i
de eksisterende samarbejdsfora, og derfor kan man opleve langvarige tilbageløbsprocesser
og manglende forståelse af, hvad klinikkens uddannelsesopgave består i.

4.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

5.

Samtale med Censorformandsskabet – kl. 11.00
I samtalen med Censorformandskabet behandles følgende emner:
1) Principper ifm. den forestående beskikkelse af censorer
2) Deadline for bestilling af censorer

5.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

6.

Frokostpause – kl. 12.00

Professionshøjskolen UCN

2/3

10. september 2021
Dagsorden: Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen

7.

Samtale med Dorthe Boe Danbjørg – kl. 12.30
Gensidig orientering om uddannelsespolitiske emner, herunder implementeringen og evalueringen
af 2016-bekendtgørelsen, udflytning af uddannelsespladser, status efter konflikt, praktik, rekruttering
og ansøgertal mv.

7.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

8.

Kaffepause – kl. 13.50

9.

Samtale med Randi Brinckmann – kl. 14.00
Gensidig orientering om uddannelsespolitiske emner, herunder om implementeringen og evalueringen af 2016-bekendtgørelsen, den afsluttede konflikt og dens betydning for uddannelsens studerende mv.

9.1

Drøftelse, beslutning og opfølgning

10.

Punkter til næste møde – kl. 14.50

11.

Eventuelt – kl. 14.55
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