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Referat fra
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 3. december 2013

1. Valg af ordstyrer og referent
HSL/LI
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Studierådets sammensætning
BILAG:
 Medlemsoversigt
Der mangler 2 studerende som suppleanter.
4. Studie aktivitetsmodellen v HSL
Hanne informerede om studieaktivitetsmodellen. Alle mellemlange videregående uddannelse
under UC skal arbejde efter studieaktivitetsmodellen. Modellen skulle gerne være med til at
skabe gennemskuelighed og gennemsigtighed for både studerende og de kliniske
vejledere/undervisere, eller andre der arbejder med de studerendes uddannelse i forhold til
uddannelsen i den teoretisk og kliniske undervisning. Modellen er både et dokumentations og
pædagogisk redskab.
Modellen skal implementeres på alle skoler i DK i løbet af foråret og være tilgængelig på skolen
hjemmeside. Skolen arbejder med de teoretiske modeller og er startet med at implementere i
modul 5 og 7 vejledningen.
Sygeplejerskernes ledernetværk uddannelsespolitisk udvalg har november 2013 udarbejdet et
forsalg til, hvordan modellen kan implementeres i den kliniske del af uddannelsen.
Som udgangspunkt har de studerende en 40 timers arbejdsuge. I klinikken skal de være 30 timer
og de sidste 10 timer er, hvor de selv selvstændigt studerer.
Efter drøftelse af modellen nedsættes, der arbejdsgrupper som skal implementere modellen og
samtidig revidere de kliniske modulbeskrivelser. Det er arbejdsgruppen der godkender
beskrivelsen.
Arbejdet skal foregå i løbet af foråret og deadline er sommer 2014. Hanne (skole) indkalder til
første møde. Navn på medlemmerne, der er udpeges skal meldes til Hanne (skole).
En gruppe arbejder først med modul 4, derefter modul 11 og 12. Gruppen skal bestå af
medlemmer fra skole, hospital, primær og psykiatri samt af studerende.
En gruppe arbejder med de kliniske moduler 6 og 8. Gruppen skal bestå af medlemmer fra
skole, primær og psykiatri samt af studerende.
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5. Internationalisering (udveksling) v.LI
Ifølge UVM skal de studerende udveksle og de anbefaler en vis procent fordeling af
udvekslinger, som skolen skal bestræbe sig på at nå. Fra at have 20 % er udvekslingsprocenten
stigende og ses gerne, at være 40 %.
UVM har den holdning, at de studerende skal have godskrevet udvekslingen i forhold til
forløbet i det ordinære uddannelsesforløb.
Skolen har samarbejde med Nordkvist (Sverige, Norge, Færøerne, Grønland og Finland) og
nationale ordning (Australien, Tasmanien og Thailand). De studerende får rejsestipendium og et
lille stipendium fra Nordkvist netværket, ellers er det selvbetaling for den studerende. Der er
også mulighed for, at den studerende udveksler som Free Mover. Her skal skolen godkende
udvekslingsstedet og så er det den studerende der selv kontakter, planlægger mm. sit
udvekslingsforløb.
Hver udveksling starter med en ansøgning fra den studerende, efterfulgt af en vurdering af den
studeredes faglige og personlige studieaktivitet og holdning til uddannelse og faget.
Derforuden skal de have bestået alle prøver før udvekslingen.
Der kan udveksles både i teori og klinik, endnu har vi kun udvekslet i klinik. De studerende kan
udveksle efter modul 4. Der er mulighed for udveksling i modul 6-8-12 og 13.
De studerende har mulighed for at udveksle 2 kliniske moduler i deres uddannelsesforløb.
Der udarbejdes en learning agrement, der beskriver hvilken merit de opnår fra det ordinære
uddannelsesforløb og hvordan og hvilke krav, der stilles fra skolen for at læringsudbytterne nås.
Det kliniske udvekslingssted skal godkendes af skolen, der skal være mulighed for at studere i et
sygeplejefagligt perspektiv.
6. Orientering
Skolen.
 Der er vedtaget et nyt EU direktiv på opfordring fra Tyskland. De har et ønske om, at
afgangskrav til sygeplejerskeuddannelsen er 10 års skolegang. Der vil senere komme en
fortolkning af direktivet, hvor Danmark vil fastholde adgangskravet om det gymnasiale niveau.
Rapporten om evaluering af de kliniske vejleder og klinisk vejledning er på vej, den viser at den
individuelle studieplan ikke er tydelig og udviklet tilstrækkeligt.
http://www.dsr.dk/Nyheder/Sider/Ny-undersøgelse-af-klinisk-vejledning-påsygeplejerskeuddannelsen.aspx
UVM bekræfter,at sygeplejerske uddannelsen skal revideres. Skolelederne vil blive nærmere orienteret i
jan. 2014. I revideringen skal ind tænkes fremtidens behov og sundhedsvæsnets udvikling. Det er også
uhensigtsmæssigt, at studieordningen er integreret i bekendtgørelsen.
 Sep. 2013 optaget er fuldt hold – startede 21 er nu 20. Der er mange ansøgere til Feb 2014.
Optaget til et fuldt hold og så er der venteliste.
 Prøven på modul 10 arbejder skolen med at justere, så den bliver både skriftlig og mundtlig.
Primær.
 Der er en omorganisering af hele kommunen på vej og ingen ved præcist, hvordan den bliver.
 Snorrebakken er godkendt som klinisk uddannelsessted.
 Ønsker, at der er flere studerende der vil deltage i det sammenhængende forløb på modul 12.
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Hospitalet.
 Faglig begrundet arbejdsdeling er startet op og det ser ud som om, at det er en fordel for de
studerende.
 KISO har stadig start problemer
 Hospitalet skal akkrediteres jan. 2014.
Socialpsykiatri.
 Fontænehuset har succes med deres projekt, at få brugerne i arbejde.
 Kommendanthøjen er indviet og det har givet rigtig gode forhold.
 Har haft temadag om kerneopgaver og trivsel, hvilket leder frem til en bogudgivelse om ”de
gode historier”.
 Skal også omorganisere.

7. Punkter til næste møde
8. Dato for møder i 2014

TIRSDAG D. 6/5 KLOKKEN 8.30-10.30
9. Evt.
-
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