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Referat 

Mødetidspunkt 26. januar 2023 kl. 12.45 – 16.00 

Mødested Hotel Comwell i Kolding samt online mødedeltagelse 

Lokale  

Referent SAK 

Deltagere Iben Bøgh Bahnsen (IBB) deltager fysisk 

Edel Thomsen (EMTH) deltager online 

Jonna Frølich (JONF) deltager fysisk 

Mia Fatum (MIFA) deltager online 

Susanne Samuelsen (SUSA) deltager online 

Susanne Annikki Kristensen (SAK) deltager online 

Fraværende Britta Bang Larsen (BBLA) 

Mødeleder Iben Bøgh Bahnsen 
  

 

Sygeplejerskeuddannelsens ledernetværk 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser til punktet Eventuelt. 

2. Notat om politisk bevågenhed på SPL-uddannelsen – kl. 12.50 

BBLA har påtaget sig at skrive et notat, der opridser de politiske dagsordener, som forventes at få 

vægt ift. SPL-uddannelsen nu og i den kommende tid. Notatet lægger op til arbejdet på Temadagen 

i maj. Deltagerne bedes give respons på notatets form og indhold, så notatet kan færdiggøres. 

Dette samt mødets øvrige notater drøftes mhp. at afklare det enkelte notats hensigt og målgruppe. 

For nærværende notat afklares også grænsefladerne mellem SIDP og ULN. 

2.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

IBB rammesatte BBLA’s notat og påpegede, at notatet har til formål at give et overblik over, hvilke 

politiske dagsordener der gør sig gældende lige nu ift. SPL-uddannelsen. Notatet lægger op til drøf-

telserne ved forårets temadag om, hvordan uddannelseslederlaget mere kvalificeret kan være med 

til at påvirke den politiske dagsorden. BBLA’s notat taler på den måde sammen med SUSA’s notat 

om, hvilke tre politiske budskaber SPL-uddannelsen ønsker at rette særligt fokus på i den kom-

mende tid.  

Baggrunden for notaterne er, at der ved Temadagene i 2022 var en forventning om, at ULN går ud 

med en stærkere stemme ift. de aktuelle politiske dagsordener. Mange har holdninger til SPL-ud-

dannelsen, og ULN kan have en oplevelse af, at der hurtigt kan blive truffet beslutninger, uden at 

ULN er blevet hørt. Derfor ønsker ULN at være på forkant, så ULN kan blive en aktiv medspiller i 

modsætning til en passiv modtager af de forandringer, der skal ske. Notaterne skal ses som et 

springbræt til at tage de næste skridt. 



 

26. januar 2023 

Referat: Sygeplejerskeuddannelsens ledernetværk 

Professionshøjskolen UCN 2/6 

BBLA’s notat gav anledning til følgende drøftelser: 

Særtilskudsarrangementer 

Det blev på ULN-mødet d. 7/11 2022 aftalt, at der ikke skal afholdes en stor national konference om 

særtilskudsprojektet i 2024, men derimod mindre lokale arrangementer. 

BESLUTNING: 

ULN besluttede at koordinere, hvornår de lokale arrangementer skal finde sted, samt at bede antolo-

gigruppens medlemmer om at melde oplæg ind, som de vil turnere med på tværs af de lokale arran-

gementer. 

OPFØLGNING: 

IBB og SAK koordinerer datoerne for de lokale arrangementer og kontakter antologigruppens med-

lemmer 

 

Arbejdsgrupper 

ULN’s fremadrettede arbejdsform blev drøftet. Det blev foreslået, at der nedsættes flere arbejds-

grupper, herunder fx en bekendtgørelsesgruppe og en kommunikationsgruppe, som kan fodre ULN 

med oplæg, på baggrund af hvilke ULN kan træffe beslutninger. En arbejdsgruppe ville kunne 

hjælpe med at kvalificere ULN’s beslutninger, fordi de kan inddrage forskellige perspektiver på og 

den nødvendige detaljeviden om uddannelsen i beslutningsoplæggene. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke er klart, hvilke arbejdsgrupper der evt. skal nedsættes og med 

hvilket formål, hvorfor der ikke træffes beslutning herom. En beslutning afventer drøftelserne på Te-

madagen i maj. 

 

Snitflader mellem SIDP og ULN 

SIDP er et nationalt strategisk netværk, der i princippet behandler alle sundhedsuddannelser, men 

fokus ligger dog hovedsageligt på SPL-uddannelsen, forskning og EVU. ULN vil i den kommende tid 

være undersøgende på netværkets formål og rolle samt snitfladerne til SIDP. 

 

ULN’s tilbagemelding på BBLA’s notat 

ULN finder temaerne i notatet dækkende, og netværket ser ikke behov for at få punkterne yderligere 

beskrevet.  

2.2 Bilag 

Bilag 1 Politisk bevågenhed ift. sygeplejerskeuddannelsen – vinter 2022-2023 
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3. Tre politiske budskaber – kl. 13.25 

SUSA har påtaget sig opgaven at pege på tre væsentlige politiske budskaber, som ULN ønsker 

fremhævet i den kommende tid. Notatet lægger op til arbejdet på Temadagen i maj. Deltagerne be-

des give respons på de politiske budskaber. 

3.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

SUSA’s notat gav anledning til følgende drøftelser: 

 

Budskab 1 

Notatet bør komme ind på de samfundsmæssige konsekvenser ved, at der ikke uddannes tilstræk-

keligt mange sygeplejersker. 

Der blev rejst kritik af notatets overordnede synspunkt, at færre 1. prioritetsansøgere med lavere 

karaktergennemsnit nødvendigvis presser uddannelsens økonomi og kvalitet. 

DEA’s rapport Et uddannelseslandskab i forandring understøtter synspunktet, idet rapporten peger 

på, at der optages andre studerende på uddannelserne nu end tidligere, og det får konsekvenser for 

bl.a. studiestart, behov for støtte til den enkelte studerende mv., som medfører flere omkostninger 

pr. studerende for uddannelsen.  

Et modargument til det overordnede synspunkt er, at medarbejdergruppen bliver reduceret i takt 

med faldet i studentermassen, hvorved underviserrationen er uændret, og presset på økonomien 

lettes. Dertil kommer, at provinsens uddannelsesudbud i mange år har oplevet, at de studerendes 

karaktermæssige indgangsniveau har været lavere end på storbyernes udbud, men slutniveauet har 

været nogenlunde ens, så forskellen reduceres gennem pædagogiske og didaktiske tiltag. 

Uddannelsen har en reel udfordring med det stigende antal studerende med funktionsnedsættelser. 

Denne gruppe af studerende kræver noget mere af uddannelsen end andre studentergrupper, og 

det kan belaste uddannelsens økonomi. Der er imidlertid ingen tvivl om, at SPS-studerende kan 

blive dygtige sundhedsprofessionelle, og samfundsmæssigt er der et stærkt incitament til at gøre en 

særlig indsats for denne gruppe af studerende, fordi der er god brug for deres arbejdskraft på ar-

bejdsmarkedet. 

Uddannelsen bør derfor initiere en politisk drøftelse af, hvordan det sikres, at studerende med SPS-

behov får rimelige muligheder for at gennemføre en professionsbacheloruddannelse. Det ville kræve 

mere fleksibilitet i uddannelsen, herunder muligvis studietidsforlængelse, som ikke er en mulighed 

for nuværende. 

 

Budskab 2 

Rekruttering fra STX bør noteres ifm. budskab 2, herunder hvordan uddannelsen kan få denne elev-

gruppe i tale, så STX ikke fortsætter med at være en motorvej mod universiteterne. 

 

Budskab 3  

Der var ingen kommentar til budskab 3. 
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BESLUTNING: 

Alle tre budskaber godkendes og præsenteres på Temadagen i maj.  

OPFØLGNING: 

SUSA indarbejder kommentarerne i dokumentet og sender notatet ud til skriftlig kommentering. 

3.2 Bilag 

Bilag 2 Tre budskaber fra Uddannelsesledernetværket 

Bilag 3 NOTAT Bekymringer blandt sygeplejerskestuderende 

4. Godkendelse af ULN’s regnskab 2022 og budget 2023 – kl. 14.00 

ULN’s regnskab for 2022 og budget for 2023 bedes godkendt. 

4.1 Bilag 

Bilag 4 Fordeling Ledernetværk 2022 

Bilag 5 Budget og regnskab SPL ledernetværk 2022 

4.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

ULN’s regnskab for 2022 og budget for 2023 blev gennemgået og justeringer påpeget: 

 

Regnskab for 2022 

Posten vedr. øvrige omkostninger dækker over et levn for regnskabsåret 2020. Der er tale om små-

udgifter til rejseomkostninger, mødeomkostninger samt omkostninger fra temadage, som ikke kom 

med i det pågældende regnskabsår. 

Rejseomkostningerne i 2022 er særligt lave, idet flere møde blev holdt uden for København det år. 

Der vil komme ekstra udgifter til web-masteren, som ved en fejl endnu ikke har sendt en faktura for 

sit arbejde i efteråret 2022; omkostningerne påføres regnskabet 2023.   

OPFØLGNING: 

På ULN’s opfordring undersøger IBB i DP’s sekretariat, om det er muligt at give ledernetværkets for-

mand mere i løn. 

 

Budget for 2023 

Posten Temadage blev opjusteret til kr. 80.000, eftersom der i 2023 planlægges to temadagsarran-

gementer. 
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BESLUTNING: 

Regnskabet for 2022 og budgettet for 2023 blev godkendt med justeringerne. 

5. Pause – kl. 14.10 

 

6. Planlægning af Temadagen i maj – kl. 14.25 

På ULN-mødet i november 2023 blev det besluttet, at der i 2023 skal være to temadage; ét arrange-

ment i foråret og ét i efteråret. Éndagsarrangementet i foråret skal adressere, hvad der sker uddan-

nelsespolitisk og -strategisk, og hvordan ledernetværket kan påvirke den politiske dagsorden.  

Forårsarrangementet afholdes d. 8. maj kl. 10-15 på UCL i Odense. 

På sidste møde blev det foreslået, at der til mødet inviteres en journalist/oplægsholder, der dels kan 

bibringe netværket en grundlæggende forståelse af, hvordan man påvirker det politiske system, og 

som dels skal bistå netværket i at afklare, hvordan netværkets tre budskaber bedst kan formidles til 

medierne og det politiske system. 

Der skal nu sættes navn på oplægsholderen, og det skal afklares, hvem der skal facilitere dagen og 

arbejdet med de politiske dagsordener. 

6.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

Formålet med Temadagen i efteråret er at klæde ULN på til vha. de tre politiske budskaber at blive 

mere synlige i medierne, hvorved ULN kan være med til at påvirke den politiske dagsorden. 

Temadagens indhold blev drøftet, herunder forslag til oplægsholdere. 

På dagen præsenteres de tre politiske budskaber (jf. punkt 3), hvorefter deltagerne kvalificerer bud-

skaberne i forskellige arbejdsgrupper. 

En journalist deltager hele dagen og faciliterer arbejdet. 

OPFØLGNING: 

Temadagen planlægges i detaljer på ULN-mødet i marts. 

SAK undersøger, om en af forfatterne til DEA’s rapporten Et uddannelseslandskab i forandring kan 

bidrage med et oplæg om rapporten. 

JONF undersøger, om er en journalist på VIA kan facilitere dagen privat, herunder:  

• udtænke passende processer for arbejdsgrupperne 

• kondensere arbejdsgruppernes tanker og konklusioner 

• give feed forward ift. hvordan ULN kommer videre med kommunikationsarbejdet og kan 

være med til at påvirke den politiske debat og fortællingerne om uddannelsen 
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7. Notat om en kommende bekendtgørelsesændring – kl. 15.00 

JONF har påtaget sig at skrive et notat vedr. opmærksomhedspunkter og ønsker til en kommende 

bekendtgørelsesændring. Deltagerne bedes give respons på notatets form og indhold, så notatet 

kan færdiggøres. 

7.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

JONF rammesatte notatet og påpegede, at det er blevet skrevet på ULN’s forventning om, at der i 

forlængelse af robusthedskommissionens arbejde vil blive rejst krav om en ny bekendtgørelse i 

2024. ULN vil gerne have god tid til at planlægge den nye bekendtgørelse, således at der tages af-

sæt i erfaringerne fra de seneste bekendtgørelser, og der kommer fokus på de relevante udfordrin-

ger i uddannelsen. Notatets mål er at opliste ønsker til den nye bekendtgørelse samt de aspekter af 

den gamle bekendtgørelse, som ønskes fastholdt i den nye. 

Da tidsplanen for mødet var skredet afgørende, blev JONF’s notat kun behandlet helt overfladisk. 

BESLUTNING: 

ULN’s medlemmer drøfter notatet i eget bagland og sender snarest muligt skriftlige kommentarer til 

JONF, som færdiggør dokumentet i løbet af februar inden sin pensionering.  

Spørgsmålet om en ny bekendtgørelse bliver temaet for efterårets Temadage i ULN. 

7.2 Bilag 

Bilag 6 ULN Notat NY BEK, januar 2023 

8. Punkter til næste møde – kl. 15.35 

 

9. Eventuelt – kl. 15.45 

 

 

 


