REFERAT
Ekstraordinært møde i SSKU – revisionen af uddannelsen

5. februar 2016
Referat SSKU 5.2.2016

Fredag d. 5. februar 2016 kl. 14.00-16.00
Lokale B105, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Til stede:

Anne Mette Jørgensen, Lisbeth Madsen, Merete Brædder, Kim Petersen, Pia
Palnæs Hansen, Anne Bondesen, Kirsa Ahlebæk, Ole Petersen

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Helle Stang, Ulla Rasmussen, Annegrete Juul
Merete Brædder
Dorte Haure Aalholt

Dagsorden

Referat

1. Kort gennemgang af
de 5 LeverancerUddannelsesrevision
/Merete Brædder

De monofaglige udviklingsgrupper har den 15.12.2015 indsendt deres arbejde
i form af 5 leverancer til ministeriet.
De 5 leverancer kan læses på www.sundhed2016.dk
De overordnede rammer er følgende:
Den nye sygeplejerskeuddannelse påbegynder september 2016.
Studieordningerne bliver institutionsspecifikke, dog med fælles tematikker de
første to år. Studiet bliver semesteropbygget. Hvert semester afsluttes med
en samlet udprøvning.
Den kliniske undervisning er en integreret del i det samlede semesters
læringsudbytte. Der er lagt op til to kliniske prøver. En kombineret teori/
klinik prøve og en klinisk prøve i 6. semester.
Desuden er der lagt op til fastlagte studieaktiviteter som forudsætninger for
at gå til prøve.
Der vil komme overgangsordninger, men endelig beslutning er endnu ikke
truffet. Sandsynligvis skal studerer overgå til nu studieordning fra september
2017.
Følgende er nye begreber og fokusområder i den nye uddannelse:
 Et samlet sundhedsvæsen
 Sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 Patientinvolvering
 Tværsektorielt samspil
 Klinisk lederskab
 Klinisk beslutningstagning
 Rammedelegering
 Situationsbestemt kommunikation
 Sundheds-, natur-, human-og samfundsvidenskab
 Patient-, erfarings-og forskningsbaseret viden
 At forholde sig refleksivt
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Proces:
 Der har været afholdt styregruppemøde den 2.2. 2016
 Bekendtgørelse skal til høring den 4.3. 2016
 Der er nedsat arbejdsgrupper til udarbejdelse af studieordninger
 Diakonissen og Metropol får fælles studieordning og
 UCC og Bornholm får fælles studieordning
 De to UC’ er har hver deres proces, men samarbejde tæt om væsentlige
elementer - herunder klinisk undervisning

2. Konsekvenser for klinisk
undervisning i lyset af
ny uddannelse med
institutionsspecifikke
studieordninger

Som det fremgår af ovenstående vil studieordningen for hhv. MetropolDiakonissen og UCC-Bornholm blive forskellige.
I det lys kunne det give god mening at klinikstederne tilknyttes enten UCC
eller Metropol-Diakonissen. Bornholm har sine egne klinikpladser, og skal
forsætte med dette.
Ovenstående forslag vil betyde, at de kliniske uddannelsessteder kun skal
forholde sig til en studieordning med tilhørende overgangsordninger.
Det vil desuden være mulig at etablere et tættere samarbejde mellem
klinikstederne og uddannelsesinstitutionerne.
Der kan muligvis være udfordringer med at skaffe psykiatripladser nok (især i
overgangsordningsordningerne), hvilket er en problemstilling for både
Metropol-Diakonissen og UCC. Der må tænkes i kreative løsninger som f.eks.
projektarbejde, studiebesøg i socialpsykiatrien og halve hold.
I nuværende oversigt over fordeling af klinikpladser, ses allerede mønstrer,
hvor studerende fra hhv. UCC og Metropol-Diakonissen er tilknyttet bestemte
kliniksteder. Mønstrene synes at være gældende for både psykiatri,
kommunerne og hospitalerne (se bilag).
Det besluttes at nedsætte to arbejdsgrupper – en for UCC og en for
Metropol-Diakonissen. De to arbejdsgrupper skal undersøge nærmere, om og
hvordan klinikpladserne kan deles mellem skolerne. I hver gruppe skal der
sidde en repræsentant fra kommunerne, hospitalerne og psykiatrisen.
Merete Brædder er tovholder for UCC-gruppen og Lisbeth Madsen er
tovholder for Metropol-Diakonisse- gruppen.
Grupperne skal til næste ordinære SSKU udarbejde et oplæg vedrørende
ovenstående, som drøftes der.
UCC-gruppen har følgende medlemmer:
Merete Brædder mb3@ucc.dk
Inger Kuch inger.kuch.poulsen@regionh.dk
Anne Birch Grande anne.birch.grande@regionh.dk

Ghita Felding Jensen ghje@hillerod.dk
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Metropol-Diakonissen- gruppen har følgende medlemmer:
Lisbeth Madsen lima@phmetropol.dk
Inger Kuch inger.kuch.poulsen@regionh.dk
Helle van Brugge helle.hansen.12@regionh.dk
Og en repræsentant fra kommunen

3. Kommunernes
strategiske
pejlemærker for
uddannelsen

Udgår. Sættes på dagsorden til det ordinære indkaldt møde den 4.3. 2016.

4. Evaluering af den
kliniske undervisning
samt kliniske
færdigheder – jf.
UDEVA og
aftagerundersøgelsen

Udsættes til det ordinære indkaldt møde den 4.3. 2016

5. Evt.
6. Næste møde

Intet
4.3.2016 kl. 14-16. UCC Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød, lokale
B105.
Punkter til dagsorden bedes sendes til Dorte Aalholt, daa3@ucc.dk senest
den 19.2. 2016

Side 3 af 3

