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1 Kl. 10.00: Godkendelse af dagsorden 

1.1 Dagsorden blev godkendt. 

 

2 Kl. 10.05 Orientering, ved Ann-Berit 

Studenterengagement vil der være fokus på den næste periode. 

Fastholdelsesstrategi kunne have fokus på psykisk robusthed da nogle frafald skyldes personlige og 

familiemæssige årsager. Det største frafald skyldes dog geografi (fx studerende der gerne vil fort-

sætte studiet på Københavns Professionshøjskole). 

Der er planer om at indføre studiestartsprøve for uddannelsen. Denne ville skulle træde i kraft pr sep-

tember 2019.  

Den nationale Kvalitetsmåling er i gang. Vi vil gerne bede praksis omkring hjælp til at opfordre de stu-

derende til at udfylde spørgeskemaet. Der kommer infomail fra Absalon herom. 

Vi øver os for den kommende institutionsakkreditering ved at afholde uddannelsesaudit d. 19. novem-

ber i Center for Sygepleje. 

Korrektion til infomail om praktik udsendt 12/11 (også studerende i praktik har studiefri uge 52). 

 

3 Kl. 10.10: Status fra arbejdsgruppen om Portfolio, ved Ann-Berit 

Arbejdsgruppen om Portfolio fortsætter, og der er møde igen 27/11. Der er enighed om, at det skal 

være et relativt kort dokument (dog med bilag til at uddybe metoder). Det vil både være et repræsen-

tations- lærings- og dokumentationsredskab.  

Vi bør inddrage studerende i forbindelse med re-implementering af portfolio og evt. overveje en app? 

Evt kan der i 6. semesterevaluering være et par spørgsmål om hvad der skal til for at bruge portfolio? 

 

4 Kl. 10.20: Hvordan sikrer vi evalueringsinput til revidering af uddan-
nelsesplaner? ved alle 

4.1 Gruppen drøfter, hvordan vi planlægger en proces, så de evalueringsresultater vi 
indsamler på henholdsvis Absalon og i praksis kan være til gavn for revidering af 
uddannelsesplaner – inden maj 2019. 

I Regionen har de resultater klar til 5/3 når der er møder i semesterteams. Psykiatri og Somatik har 

hver deres evalueringer (webbaseret). Nogle af de rigtig anvendelige resultater er de kvalitative kom-

mentarfelter. 

Kommunerne bruger forskellige mere eller mindre digitaliserede evalueringer, og der er fokus på høj 

svarprocent. 
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Absalon/CSY har om kort tid evalueringer klar - til brug for eventuel revidering af studieplanerne 1. 

maj. 

Resultater drøftes på næste møde i Kvalitetskoordinationsgruppen d. 19. marts. 

 

5 Kl. 11.00: Hvordan tænkes der på tværs af semestrene? ved Regionen 

5.1 Sagsfremstilling 

Ved deltagelse i flere semestergrupper opstår der behov for en afklaring af hvordan vi sikrer, at der ses 

på sammenhæng på tværs af uddannelsen, eksempelvis mellem 2. og 3. semester, 4. og 5. semester 

samt 5. og 6. semester? 

5.2 Drøftelse 

Drøftelse, eller afklaring af, hvordan vi sikrer, at uddannelsen ses på tværs på alle niveauer? 

I processen med ”Studieordningen forankrer vi sammen” er det netop de enkelte temaer mm der ses 

på tværs af uddannelsen. Vi er i gang med at dekonstruere læringsudbytter for derefter at rekonstru-

ere læringsudbytter/studieaktiviteter mm. så der er klar progression. 

Derudover er Kvalitetskoordinationsgruppen det samlende forum hvor der er det tværgående blik på 

uddannelsen.  

 

6 Kl. 11.15: Feed Back i uddannelsesplanerne, ved Regionen 

6.1 Sagsfremstilling 

I relation til Absalons Feedbackprojekt har det været drøftet, at der skulle indskrives en generel linje 

om Feedback i alle uddannelsesplaner eksempelvis lige som der er i uddannelsesplanen for 1. seme-

ster. Hvornår er der deadline, hvordan skal det gøres og af hvem? 

6.2 Indstilling 

Der søges en beslutning. 

6.3 Beslutning 

Grundet opdraget fra Feed Back projektet (projektbeskrivelsen) skal der indskrives Feed Back afsnit i 

uddannelsesplanerne inden 1. februar. Opgaven for uddannelsen er, at det skal synliggøre i uddannel-

sesplanerne hvordan der arbejdes med Feed Back allerede. Som det blev meldt ud i forbindelse med 

opsamling på Tværsektorielt Samarbejdsforum vil tilretning i uddannelsesplanerne hvad angår Feed 

Back i forhold til praksis først have deadline 1. maj. Det er Kvalitetskoordinatorerne der er tovholdere 

på at tilrette uddannelsesplanerne ift Feed Back. 

 



 

Side 4/4 

7 Kl. 11.25: Status på projekt ”Studieordningen forankrer vi sammen, 
ved Therese 

Therese har været på rundtur hos både Region og K17 for at indhente input til processen. Større sub-

stantielle ændringsforslag skal være meldt til Therese inden 1/12 mens andre input har deadline inden 

jul. Der vil være uddannelsesudvalgsmøde d. 17/12, hvor studieordning også drøftes. 

Vigtige punkter lige nu er flytning af ECTS point fra 5. til 7. semester (1. del) samt en eksamination på 

7. semester.  

Vi skal være særlig opmærksomme på Holbækuddannelsen ift til uddannelsesplanerne. 

  

8 Kl. 11.40: Inddragelse af selvejende institutioner, ved Siv 

8.1 Gruppen drøfter behov og muligheder for at inddrage de selvejende institutioner 
i fx vejlederfora og Tværsektorielt Samarbejdsforum. 

Vi beslutter i første omgang at de selvejende kommer med til Tværsektorielt Samarbejdsforum. Absa-

lon sørger for at invitere de selvejende institutioner fremadrettet. Vi må gentænke i forhold til vejle-

derforum, hvordan de kan inddrages der. 

 

9 Kl. 11.50: Evt. og mødeevaluering 

OBS vedrørende godkendelse af refleksioner på 3. og 4. semester (når studerende ekstraordinært skal 

fremlægge på praktikstedet fordi de har været fraværende til refleksionsdag på Absalon): vær op-

mærksom på at adressen, hvor der skal sendes til i forbindelse med den kliniske vejleders godkendelse 

af refleksioner er praktikportal@pha.dk  Dette er rettet i dokumentet i Praktikportalen. 

Under evaluering af mødet blev der opfordret til at gøre brug af den vedtagne mødeguide. 

 

 

Næste møde vil bl.a. have følgende punkter på dagsordenen: 

 Studieengagement 

 Resultater fra evalueringer på uddannelse og i praksis 

 Selvejende institutioner og deltagelse i vejlederfora? 
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