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Dagsorden for møde i Kvalitet-Fordeling- og Koordinationsgruppen (KFK) 

 

 

Dagsordenspunkter 
1 Kl. 09:00 Godkendelse af dagsorden ................................................................................................ 2 

2 Kl. 09:05 Gensidig orientering .......................................................................................................... 2 

3 Kl. 09:35 Orientering fra arbejdsgrupper irt. planlagte udviklingsforløb ........................................... 2 

4 Kl. 10:10 Koordinering vedrørende studiestart ................................................................................. 3 

5 Kl. 10:40 Pause ................................................................................................................................ 3 

6 Kl. 10:50 Semesterevaluering, herunder studieaktiviteter og prøver ................................................ 4 

7 Kl. 12:00 Frokost .............................................................................................................................. 4 

8 Kl. 12:45 Emner relateret til de andre samarbejdsfora ...................................................................... 4 

9 Kl. 13:10 Aktuelt i Praktikken ........................................................................................................... 5 

10 Kl. 13:30 Næste møde i KFK ............................................................................................................. 6 

11 Kl. 13:45 Mødeevaluering ................................................................................................................. 6 

 

  

Mødedato:  Onsdag d. 24. august 2022 

Mødetidspunkt:  Kl. 09:00 - 15:00  

Mødested:  Regionshuset 

Alleen 15, 4180 Sorø,  

Mødelokale 20  

Deltagere: Anne Marie Hedenborg, uddannelseskoordinator, Roskilde Kommune (afbud) 
Tine Jacobsen uddannelseskoordinator, Lejre Kommune  
Anette Damgaard uddannelseskonsulent, Odsherred Kommune   

Jeanette Erceninks, uddannelseskonsulent, Sorø Kommune 

Anne Cramer, uddannelseskonsulent, Stevns Kommune   

Marianne Holtse Nielsen, uddannelseskoordinator, Næstved Kommune  

Dorte Ørum, uddannelseskonsulent, Region Sjælland Psykiatri  

Heidi Lemb, uddannelseskonsulent, Region Sjælland 

Lisbeth Trebbien, uddannelseskonsulent, Region Sjælland  

Stephanie Kærthe Kühnel, uddannelseskonsulent, Region Sjælland  

Mette Høgsbjerg Holm, uddannelseskonsulent, Region Sjælland 

Anne Bondesen, uddannelsesleder, Absalon (afbud) 

Ann-Berit Schelde, uddannelsesleder, Absalon     

Gitte Ferreira, uddannelsesleder, Absalon (afbud) 

Diana Buskov, uddannelsesleder, Absalon  

Siv Bilsted, praktikkoordinator, Absalon 

Janne Krag, international- og praktikkoordinator, Absalon (afbud) 

Therese Llambias, kvalitets- og proceskoordinator, Absalon 

Mødeleder:  Ann-Berit Schelde 

Referent: Siv Bilsted 
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1 Kl. 09:00 Godkendelse af dagsorden 

1.1 Indstilling  

Det indstilles: 

 at KFK godkender dagsorden 

1.2 Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt, med den bemærkning at punkt 6, underpunkt angående evalueringsresulta-

terne af de internationale praktikforløb for foråret 2022, ved Janne Krag, rykkes til KFK-mødet i septem-

ber. 

 

2 Kl. 09:05 Gensidig orientering  

2.1 Sagsfremstilling 

Repræsentanter fra kommuner, Region Sjælland og Absalon orienterer om nyheder med betydning for 

kvalitet og samarbejde i uddannelsen.    

2.2 Indstilling  

Det indstilles: 

 at KFK tager orienteringen til efterretning   

2.3 Beslutning 

Orientering blev taget til efterretning. 

3 Kl. 09:35 Orientering fra arbejdsgrupper irt. planlagte udviklingsforløb     

3.1 Sagsfremstilling  

Repræsentanter fra de respektive arbejdsgrupper orienterer fra:  
 Status fra flowgruppen  
 Status fra relationskompetencegruppen 
 Status fra arbejdsgruppen: Bliv klar til praktik 
 Status fra arbejdsgruppen: Afhjælpningsforsøg ved afvist mødepligt i praktikken 
 Status fra arbejdsgruppen: Vilkår for vejledning 

 

3.2 Indstilling 

Det indstilles: 

 at KFK tager orienteringen til efterretning   
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3.3 Beslutning/opsamling 

Status for arbejdsgrupper blev taget til efterretning. Uddybning herunder: 

Flowgruppen: er i fuld gang, flows er næsten opdaterede. Det resterende bliver klar til praktikforløb i Por-

talen Forår 2023. 

Relationskompetencegruppen: Holder næste møde ultimo august og arrangerer Tværsektorielt Samar-

bejdsforum d. 3. november. 

Bliv klar til praktik-gruppen: Første møde er arrangeret primo oktober. 

Afhjælpningsforsøgsgruppen: Mødes første gang ultimo august. 

Vilkår for Vejledning gruppen: gruppen er suppleret med to kommunale repræsentanter, Tine og Jea-

nette. Der bliver snarest indkaldt til første møde.  

4 Kl. 10:10 Koordinering vedrørende studiestart 

4.1 Sagsfremstilling 

I henhold til Kommissorium for KFK drøftes og behandles eventuelle koordineringsbehov irt. studiestart. 

4.2 Indstilling 

Det indstilles: 

 at KFK drøfter og beslutter, hvad der er behov for at koordinere og hvordan koordineringen skal 

foregå 

 at KFK drøfter og beslutter eventuelle udviklingstiltag irt. studiestart med henblik på at optimere 

de studerendes studiestart og herigennem bidrage til øget trivsel hos og forebyggelse af frafald 

af studerende. 

4.3 Beslutning 

Standardiserede formater for Vejledning for studieaktivitet – på 5. semesters praktikrelaterede aktivitet, 

vil blive knyttet til 5. semesters flow i Praktikportalen. 

Deltagere til udvikling af cases til prøve på 2. semester (hvor Therese indkalder til arbejdsmøde): Helle H, 

Marianne, og muligvis Tine L. 

Relationsgruppen medtænker principper for potentiel etablering af studiegrupper når de studerende er i 

praktik.  

5 Kl. 10:40 Pause 
 

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kommissorium_KFK.pdf
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6 Kl. 10:50 Semesterevaluering, herunder studieaktiviteter og prøver 

6.1 Sagsfremstilling 

Uddannelsens semestre evalueres i KFK to gange årligt, henholdsvis i marts og august jf. Kommissorium 

for KFK  

KFK har tidligere drøftet, hvordan de respektive virksomhedsområder kan arbejde med at planlægge og 

udføre systematiske evalueringer i en form, således at resultaterne af disse evalueringer kan indgå i det 

samlede datagrundlag for kvalitetssikringen og udviklingen af undervisningsforløbene. I den forbindelse 

blev det ved det seneste KFK-møde besluttet, at evalueringerne skal foretages semestervis og at der på 

tværs af region og kommuner anvendes følgende tre temaer, som pejlemærker for evalueringen:  

1) Introduktion til praktik 

2) Praksisfællesskabets betydning 

3) Struktur og planlægning af praktikken 

Evaluering af de internationale praktikforløb kan adskille sig herfra.  

 

6.2 Indstilling 

Det indstilles: 

 at repræsentanter fra kommuner, Region Sjælland og Absalon orienterer om de respektive evalu-

eringsresultater for foråret 2022 

 at KFK gensidigt orienterer om evalueringsresultaterne af de internationale praktikforløb for for-

året 2022 

6.3 Beslutning/Opsamling 

Orientering fra Region og Absalon blev taget til efterretning. Kommunerne vil bidrage med input fra og 

med evaluering af praktikkerne i efteråret 2022. 

Der kan på et kommende møde i KFK tages beslutning om hvilke tiltag evalueringsresultaterne giver an-

ledning til at sætte i gang. 

 

7 Kl. 12:00 Frokost  
Bemærk at mødeforplejningen ikke inkluderer frokost. Der er derfor afsat ekstra tid, så der evt. kan købes 

frokost.  

8 Kl. 12:45 Emner relateret til de andre samarbejdsfora 

8.1 Sagsfremstilling 

I henhold til Kommissorium for KFK drøftes og behandles emner relateret til de andre samarbejdsfora. 
 

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kommissorium_KFK.pdf
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kommissorium_KFK.pdf
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kommissorium_KFK.pdf
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Næste møde i Tværsektorielt Samarbejdsforum er torsdag d. 3. november 2022 kl. 13-15. Planlægningen 

af mødet er i gang og varetages af relationskompetencegruppen. 

 

Efterårets møder i Vejlederforum udsættes indtil et nyt og mere velegnet format er afklaret. Opgaven 

med at gentænkte Vejlederforum ligger hos arbejdsgruppen: Vilkår for vejledning. Arbejdsgruppen udar-

bejder udkast til revideret Kommissorium for Vejlederforum, som KFK efterfølgende kvalificerer. Dette 

arbejde vil finde sted i løbet af studieåret 2022-2023.  

Ifølge aftale ved KFK-mødet d. 1. juni 2022 arrangerer Absalon i stedet et virtuelt møde mellem undervi-

serne i farmakologi og alle interesserede uddannelseskonsulenter, AKU’er og kliniske vejledere. På mødet 

deles viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i farmakologi i løbet af uddannelsen. 

Mødet vil finde sted i begyndelsen af efteråret 2022. Kalenderinvitation sendes til KFK, som sikrer den vi-

dere distribution ud i de respektive virksomhedsområder.  

8.2 Indstilling 

Det indstilles: 

 at KFK tager orienteringen til efterretning   

8.3 Beslutning 

Orientering blev taget til efterretning. 

Absalon har inviteret til informationsmøde vedrørende Medicinhåndtering i sygeplejerskeuddannelsen 

tirsdag d. 11. oktober kl. 9-11. 

Repræsentanter fra region og kommuner videresender invitationen i deres respektive virksomhedsområ-

der. Målgruppen for informationsmødet er kliniske vejledere og ansvarlige kliniske undervisere.     

9 Kl. 13:10 Aktuelt i Praktikken 

9.1 Indstilling 

Det indstilles: 

 at KFK drøfter eventulle aktuelle behov opstået efter udsendelse af endelig dagsorden og som 

ikke kan vente til næste møde i KFK    

9.2 Beslutning 

Orientering blev taget til efterretning. 

Samarbejdsdokument har nu fået præciseret, at klinisk vejleder har ansvar for at afvise mødepligt for stu-

derende der slet ikke møder op i praktik. Se samarbejdsdokument her , under ”Den kliniske vejleders rolle 

og ansvar” side 2. 

https://www2.phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Samarbejde_mellem_sygeplejerskeuddannelsen_Absalon_stud._i_praktik_og_klinisk_vejleder.pdf
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10 Kl. 13:30 Næste møde i KFK     

10.1 Indstilling 

Det indstilles:   

 at KFK kommer med ønsker til dagsorden  

 at KFK træffer beslutning om mødets form (fysisk eller virtuelt møde) 

10.2 Beslutning 

 Mødet bliver afholdt virtuelt 

 GDPR – hvordan kan vi kommunikere indbyrdes omkring udfordrende forløb? 

 Simulationsprojekter – samarbejde mellem praksis og Absalon (bl.a. Odsherred projekt etc) 

 Info om IHS/internationale studerende, ved Janne K. (forslag om info-mail til de særlige kontakter 

blandt kv, der tager internationale studerende 

11 Kl. 13:45 Mødeevaluering  

11.1 Indstilling 

Det indstilles:   

 at KFK evaluerer mødet   

11.2 Beslutning/opsamling 

 Rigtig fint møde, ikke så presset, dejligt engagement! 


