
 

Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 

Professionshøjskolen UCN 1/5 

Dagsorden 

Mødetidspunkt 25. oktober kl. 10.00-15.00 

Mødested Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg 

Lokale K5.06 

Referent SAK 

Deltagere Edel Thomsen (EMTH) 

Iben Bøgh Bahnsen (IBB) 

Jonna Frølich (JONF) 

Lena Busch Nielsen (LEMN) 

Mia Fatum (MIFA) 

Susanne Samuelsen (SUSA) 

James Høpner deltager under punkt 8 

Fraværende  

Mødeleder Iben Bøgh Bahnsen 
  

 

Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beskrivelse 

2. Udsendt siden sidst – kl. 10.10 

16.09.2021: Orientering om møde i styregruppe om sundhedsuddannelserne den 14. september 

27.09.2021: Forespørgsel på data vedr. studerende-underviser-rationen ved færdigheds- og simula-

tionstræning 

03.10.2021: Udspillet ’Flere timer og undervisning tættere på virkeligheden skal gøre lærer-, pæda-

gog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen markant bedre’. 

07.10.2021: Opfølgning på orientering om møde i styregruppe, herunder fremsendelse af skabelon 

til opfølgning på den interne evaluering. 

2.1 Orientering 

 

3. Akademisering af uddannelsen – kl. 10.15 

Som opfølgning på samtalen med Randi Brinckmann ved ULN-mødet d. 10. september dagsorden-

sættes spørgsmålet om, hvordan vi får fortalt en ny, mere retvisende fortælling om uddannelsen og 

dermed imødegår fortællingen om, at uddannelsen er blevet for akademiseret. 



 

25. oktober 2021 
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3.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

4. Afrapportering af særtilskud – kl. 10.45 

Rektorkollegiet har bedt om at få en status på særtilskudsaktiviteterne. Der er udformet et udkast til 

et notat herom, som bedes kvalificeret på mødet. 

4.1 Bilag 

Bilag 1 Notat Særtilskud: 

 

 

4.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

5. Medicinhåndteringsprøven – kl. 11.15 

Kravene til de studerende ifm. medicinhåndteringsprøven undersøges, herunder om der stilles for-

skellige og evt. for høje/lave krav på tværs af institutionerne, og om de enkelte institutioners medi-

cinhåndteringsprøver er formuleret tidssvarende og hensigtsmæssigt.  

5.1 Bilag 

Bilag 2 Medicinhåndteringsprøven for Absalon 

Bilag 3 Medicinhåndteringsprøven for Absalon 

Bilag 4 Medicinhåndteringsprøven for Absalon 

Bilag 5 Medicinhåndteringsprøven for UC Syd 

Bilag 6 Medicinhåndteringsprøven for UC Syd 

Bilag 7 Medicinhåndteringsprøven for VIA 

Bilag 8 Medicinhåndteringsprøven for VIA 

Bilag 9 Medicinhåndteringsprøven for UCN 

Bilag 10 Medicinhåndteringsprøven for UCN 

Bilag 11 Medicinhåndteringsprøven fra KP 

Bilag 12 Medicinhåndteringsprøven UCL 

Bilag 13 Dumpeprocenter ifm. medicinhåndteringsprøven 
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5.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

6. Konsekvenser af den politiske aftale vedr. udflytning af studiepladser – 

kl. 11.45 

Med baggrund i Regeringens udspil Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund beslut-

tede et bredt flertal i Folketinget d. 25. juni 2021, at sygeplejerskeuddannelsen skal udflytte studie-

pladser fra de store til nogle af de mindre uddannelsesbyer i Danmark. Hvilke konsekvenser vil disse 

udflytninger få på kort sigt for uddannelsernes økonomi og sammenhængskraft og på langt sigt for 

uddannelsernes mulighed for at løfte opgaven med at uddanne det ønskede antal sygeplejersker til 

det danske sundhedsvæsen? 

6.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

7. Frokost – kl. 12.15 

 

8. Sager vedrørende Censorformandskabet – kl. 12.45 

• IBB orienterer om resultatet af censorbeskikkelsen. 

• Drøftelse og beslutning om hvorvidt det kan fremgå, at eksamensopgaver er scannet for pla-

giat. 

• Orientering om indmeldelse af eksamensdatoer.  

8.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

9. Samtale med James Høpner – kl. 13.00 

Vi har inviteret Efteruddannelseschef i PLO, James Høpner, til en samtale om muligheden for at ud-

vikle en prøvehandling for praktik i almen praksis. Prøvehandlingen skal muligvis tænkes som en 

kombinationspraktik, hvor noget praktik foregår i almen praksis, mens resten foregår i somatikken. 

Det prioriteres, at det er studerende på den sidste del af uddannelsen, som kommer i praktik i almen 

praksis, idet disse studerende er i stand til at udvise høj grad af selvstændighed. 

Spørgsmål til overvejelse: 

Hvilke muligheder og forhindringer ser vi for samarbejdet, og hvordan overvinder vi de eventuelle 

forhindringer? 
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9.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

10. Plan for opfølgning på opmærksomhedspunkter fra evaluering af 

sygeplejerskeuddannelsen – kl. 14.00 

I forbindelse med den nationale evaluering af sygeplejerskeuddannelsen er der kommet en samlet 

rapport, der peger på en række opmærksomhedspunkter i uddannelsen. Randi Brinckmann peger i 

sit oplæg ved styregruppemødet på især tre opmærksomhedspunkter, der skulle gøre sig gældende 

ved sygeplejerskeuddannelsen: 

1. Relativt mange mener ikke, at de opnår de kompetencer, de har behov for at blive rustede til 

deres job. 

2. Relativt mange er ikke enige i, at undervisningen er tilrettelagt, så de har mulighed for at 

øve kompetencer og færdigheder. 

3. Der er et potentiale for at styrke samarbejde om tværprofessionelle kompetencer i undervis-

ningen samt i praktik- og klinikforløb. 

Danske Professionshøjskoler beder nu Uddannelsesledernetværket følge op på opmærksomheds-

punkterne ved at prioritere 2-3 indsatser, som ledernetværket ønsker at arbejde videre med. Til brug 

for opsamlingen har vi modtaget en skabelon. 

10.1 Bilag 

Bilag 14 National evaluering af sygeplejerskeuddannelsen: 

 

Bilag 15 Randi Brinckmanns oplæg ved Styregruppemødet: 

 

Bilag 16 Skabelon til opfølgning på evalueringens opmærksomhedspunkter: 

 

10.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

11. Kort evaluering af Temadagene – kl. 14.30 

Vi følger kort op på Temadagene i 2021 og ser frem mod Temadagene i 2022. 

11.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

12. Punkter til næste møde – kl. 14.45 

Beskrivelse 
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13. Eventuelt – kl. 14.50 

Beskrivelse 


