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Før start på dagsroden var der indledende bemærkninger:
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-

Introducerer Lena Mogensen som ny studenterrepræsentant.

-

Pernille Engel og Anne Marie Bak Jylling træder ud af uddannelsesudvalget.

-

UCSJ afklarer proces ift. nye medlemmer.

1.

Drøftelse: Ennova-undersøgelsen (20 min)
På dette møde er der jf. kvalitetsårshjulet fokus på status og udviklingsplan for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen (SUP T&G). Baggrunden for SUP T&G er
bl.a. Ennova undersøgelsen.

1.1

Bilag
Bilag 1.1 Studietilfredshedundersøgelse 2016 UCSJ Bioanalytiker (Ennova)
Bilag 1.2 SUP processen i uddannelserne

Udvalget udtrykte enighed vedrørende en generel meget flot ENNOVA-undersøgelse.
Det blev bemærket at det er svært at finde fremtidige indsatsområder på nuværende
tidspunkt.
Uddannelseslederen pegede bl.a. på, at de studerendes tilfredshed med praktikken er
meget høj.
Udvalget kom med forskellige nedslagspunkter, som kunne være interessant at undersøge nærmere.
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-

Det kunne være interessant at undersøge nærmere, hvordan’’tilbagemeldinger på
opgaver’ kan styrkes. Underviserrepræsentanten gjorde opmærksom på, at der
skal være en forventningsafstemning omkring definitionen af feedback.

-

Inspirende fysisk studiemiljø. Det kunne undersøges hvordan denne forbedres og
hvordan det kan forbedre de studerendes faglige udbytte.

-

Oplyse de studerende om indflydelse på deres eget studie og derved studenteraktivitet.

2.

Strategiprocessen (20 min)
Processen med at udfolde UCSJ’s strategi blev sat i gang umiddelbart efter sidste uddannelsesudvalgsmøde, og Center for Sygepleje og Bioanalyse har valgt projektet
”Flere sygeplejersker til Nordvestsjælland” som den indsats, der skal være med til at
realisere strategiens målsætninger.
Mette Rose orienterer om den seneste fase i strategiprocessen; Overordnet strategisk
indsatsområde 2017-2022 er meldt ind med 3 udfordringer, som også kan ses som
Centrets profil. Disse 3 udfordringer er eksemplificeret i projektet ”Sygeplejersker til
Nordvestsjælland” bliver således også en måde at vise hvordan UCSJ vil arbejde med
uddannelse. (Se udfordringer og styrker i vedhæftet bilag).
Det ligeværdige samarbejde mellem UCSJ, Kommuner og Sygehus om 1) den lokale
”toning” af udbuddet, 2) udviklingen af nye praktikformer og 3) medvirken til lokal
vækst og udviklinger herunder rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft,
er interessant for Centret, for Området for Social og Sundhed, og for UCSJ. Der er således påtænkt et løbende flow af erfaringer og viden mellem projektet og andre relevante aktiviteter og projektet.
Punktet afledte en livlig drøftelse og erfaringsdeling omkring alternative praktikformer
og især i relation til den sideløbende afdækning af behov for øget dimensionering af
sygeplejerskeuddannelsen.
Informationen er taget til efterretning og udvalget ser frem til løbende inddragelse i
udfoldelse af de forskellige udfordringer.
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3.

Status på følgegruppe og nye studieordninger for
sundhedsuddannelserne (20 min)
Følgegruppens sammensætning blev kort ridset op. Der har været uklarhed vedrørende det hensigtsmæssige i deltagelse af to uddannelsesledere: Efter mødet er denne
uklarhed blevet klarlagt og følgegruppens sammensætning er som nedenstående:

Bioanalytiker
Ulla Mulbjerg

Vicedirektør

UC Lillebælt

ulrm@ucl.dk

Kasper Roug

Uddannelsesleder

UC Sjælland

karo@ucsj.dk

Susanne Markussen
Bettina Friis Olsen

Uddannelsesleder

VIA UC

suma@via.dk

Region

bettina.friis.olsen@regionh.dk

Tina Beith Christensen
xx

Uddannelseskoordinator

Region

Tibc@rn.dk

Kommune

xx

Kommune

Martina Jürs

Næstformand

Helene Adlefeldt
Larsen

Bioanalytikerstuderende
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Danske Bioanalytikere
UC Sjælland

mju@dbio.dk
adlefeldt@hotmail.com

4.

Nyansættelser (10 min)
Fra 1. januar er der blevet ansat yderligere to nye medarbejdere.
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-

Den første er Annika Lindkvist i en fast stilling, som er uddannet marinebiolog fra
Göteborg Universitet og senere uddannet som laborant i Danmark. Annika har
bl.a. arbejdet som laborant i fem år.

-

Den anden er Mette B. Jensen i en midlertidig stilling som nyuddannet molekylærbiolog med ét års erhvervserfaring som projektmedarbejder på Rigshospitalet.

5.

Uddannelseskoordinatormøde (10 min)
Kasper orienterede om rammerne for og indholdet i uddannelseskoordinatormøderne.
Rammerne har ændret sig en smule, da bioanalytikeruddannelsen har adopteret de
samme begreber som sygeplejerskeuddannelsen. Det betyder at det navnet uddannelseskoordinatorudvalget fremadrettet hedder ”Koordinationsgruppe”. Ligeledes fortsætter bioanalytikeruddannelsen med at koble sig op på den centerfælles koordinationsgruppe og klinisk uddannelsesform samt det tværsektorielle samarbejdsforum.
I forlængelse af KUF har vi et tværsektorielt samarbejdsforum med alle kliniske og teoretiske undervisere.
Ligeledes blev der orienterede om det kommende ”Kliniske uddannelsesforum”, hvor
alle kliniske- og teoretiske undervisere er inviteret til at diskutere tværfagligt og tværsektorielle undervisning. Dagen startes med et oplæg af Jakob Kjellberg om ’fremtidens sundhedsvæsen’, som er professor og programleder ved KORA.
Det blev oplyst at UCSJ er optaget af at etablere ændrede studenterevalueringer og i
den forbindelse opfordre udvalget til at klinikevaluering medtænkes. Vi forsøger at
lave nye studenterevalueringer og udvalg gav udtryk for at man evt. kunne indtænke
klinikkens evalueringer.
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6.

Workshop om uddannelsesudvalg afholdt af
Danske Professionshøjskoler den 5. december
(20 min)
Den 5. december 2017 afholdt Danske Professionshøjskoler en workshop med FTF for
at sætte fokus på videndeling af best practice fra uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne.
I 2017 vil der være en proces i UCSJ med henblik på den nye udpegningsperiode for
2018-2022. Her vil inputs fra workshoppen naturligvis blive bragt ind.
Den endelige plan for processen er ikke fastlagt endnu, men uddannelsesudvalget vil
naturligvis blive inddraget i processen løbende.

I forhold til punktet udtrykte udvalget, at de er optaget af, hvordan det kan matche
fremtidens behov og at de har et ønske om at arbejde henimod mindre information,
mere involvering, dialog og input.
UCSJ arbejder ihærdigt med at blive ”fortunge” i processerne. Dvs. i god tid kunne
tage punkter op mhp. indledende drøftelser som fx Ennova-punktet og Strategi-punktet.
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7.

Udvalgets funktion og sammensætning (20 min)
Se venligst Marianne Pedersens mail i Bilag 7.1 for nærmere information om drøftelse.

Det blev diskuterede, hvordan udvalget kan finde et nyt medlem fra gymnasierne i
stedet for Pernille Engel og Anne Marie Bak Jylling.
For at finde en erstatning fra et gymnasium undersøger Kim B. Pedersen fra udvalget,
sammen med Marianne Nielsen, nye medlemmer og inddrager Kasper Roug og Marianne Pedersen i processen.
Udvalget udtrykte et ønske om, at dagsorden skal uddybes under hvert punkt, for at
kunne forberede udvalgsmedlemmerne bedre. Bl.a. en uddybende forklaring af emnet,
hvordan og hvad udvalget skal hjælpe med eller kommentere på.
Udvalget pegede ligeledes på en evt. synergi mellem det tværsektorielle samarbejdsforum og den kommende dagsorden. I den forbindelse blev det bemærket at forberedelsen af dagsorden skal være mere ”fortunge” og starte tidligere.
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