
 

Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 

Professionshøjskolen UCN 1/3 

Dagsorden 

Mødetidspunkt 3. juni kl. 09.00 – 13.00 

Mødested Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 

Lokale 602 

Referent SAK 

Deltagere Edel Thomsen (EMTH) 

Iben Bøgh Bahnsen (IBB) 

Jonna Frølich (JONF) 

Mia Fatum (MIFA) 

Susanne Samuelsen (SUSA) 

Susanne Annikki Kristensen (SAK) 

Fraværende Britta Bang Larsen 

Mødeleder Iben Bøgh Bahnsen 
  

 

Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beskrivelse 

2. Sundhedsreformen Gør Danmark sundere – kl. 09.05 

Drøftelsespunkt 

I marts 2022 udsendte regeringen et nyt sundhedsudspil, der indvarsler en ny retning for forebyg-

gelse, styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen og Tid til den enkelte patient. Desuden nedsatte 

regeringen en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet med Søren Brøstrøm som formand.  

Sundhedsudspillet samt robusthedskommissionen bedes drøftet, herunder dets konsekvenser for 

uddannelserne. 

2.1 Bilag 

Bilag 1 Sundhedsreformen Gør Danmark sundere 

Bilag 2 Faktaark fra Sundhedsministeriet 

Bilag 3 Debatindlæg i Altinget 

2.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

3. Fremtidige mødeemner i ULN – kl. 10.50 

Drøftelsespunkt 
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Ved seneste møde i ULN blev emnerne ved ULN-møderne bragt op, og det blev besluttet, at der 

skulle finde en drøftelse sted om: 

1) Hvordan skal fordelingen af drifts- og strategispørgsmål være? 

2) Hvem skal være mødedeltagere i forhold til hvilke emner? 

3.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

4. Lektorlisten – bruges den til noget? – kl. 11.20 

Drøftelsespunkt 

Det er nu igen ved at være tid til en opdatering af lektorlisten, der indeholder kontaktoplysninger på 

alle lektorer ved sygeplejerskeuddannelserne. Der er tale om en relativt omkostningstung admini-

strativ opgave, der involverer mange medarbejdere. Spørgsmålet er derfor, om lektorlisten bliver 

brugt til noget i organisationerne eller ej. 

4.1 Bilag 

Bilag 4 Lektorlisten maj 2021 

4.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

5. Frokost – kl. 11.30 

 

6. Opfølgning på indsatsområder vedr. evaluering af 2016-BEK – kl. 12.00 

Orienteringspunkt 

Som opfølgning på evalueringen af 2016-bekekendtgørelsen blev der udpeget to indsatsområder på 

sygeplejerskeuddannelsen: 

1) Styrkelse af de studerendes arbejdsmarkedsparathed 

2) Styrkelse af de studerendes kliniske færdigheder 

På mødet vil der være gensidig orientering om indsatsernes fremdrift. 

6.1 Bilag 

Bilag 5 ULN sygeplejerskeuddannelsen Opmærksomhedspunkter: 
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6.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

7. Særbevilling vedr. bedre overgange – kl. 12.25 

Drøftelsespunkt 

Idet bevillingen nærmer sig sin afslutning, og formidlingen af resultaterne af bevillingen bør udfoldes, 

kan det drøftes, hvorledes vi på bedste vis kan sikre informationer til forskellige interessenter om 

resultaterne og de ændringer, midlerne har medført. 

Der er planlagt udgivelse af antologi i 2023, ligesom det har været på tale at afvikle en national kon-

ference. 

7.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

8. Punkter til næste møde – kl. 12.45 

Lokation for næste møde: KP, Campus Carlsberg 

Samtale med Dorthe Boe Danbjørg om rekruttering, fastholdelse og de fremtrædende uddannelses-

politiske emner i tiden 

Samtale med Randi Brinckmann om rekruttering, fastholdelse og de fremtrædende uddannelsespoli-

tiske emner i tiden 

Arbejdsgruppen vedr. medicinhåndteringsprøven præsenterer resultatet af deres arbejde. 

9. Eventuelt – kl. 12.50 

Opfølgning på Temadage i Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen 


