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Referat Kvalitetskoordinationsgruppen 

Mødedato: Tirsdag d. 23. april 2019  

Starttidspunkt: Kl. 10.00  

Sluttidspunkt: Kl. 12.00  

Mødested: Campus Roskilde  

Lokale: RosA005 (glasbur ved indgang)  

Deltagere: Anne Marie Hedenborg, Uddannelsesansvarlig, Roskilde Kommune 

Christina Christensen, Uddannelsesansvarlig, Guldborgsund Kommune 

Inge Jekes, Uddannelsesansvarlig, Kalundborg Kommune 

Dorte Ørum, Uddannelseskonsulent, Region Sjælland Psykiatri 

Heidi Lemb, Uddannelseskonsulent, Region Sjælland  

Lisbeth Trebbien, Uddannelseskonsulent, Region Sjælland 

Gitte Ferreira, Uddannelsesleder, Absalon 

Michael Viese, Kvalitetskoordinator (1&2), Absalon 

Gundula Bergstrøm, Kvalitetskoordinator (3&4), Absalon 

Vibeke Steenfeldt, Kvalitetskoordinator (5), Absalon 

Ulla Klimt, Kvalitetskoordinator (6&7), Absalon 

Siv Bilsted Pedersen, Praktikkoordinator, Absalon 

 

 

Afbud: 
 
Mødeleder/sekretær: 

Ann-Berit Schelde 
 
Gitte Ferreira/Siv Bilsted Pedersen 

 

Øvrige deltager(e): Maria Therese Llambias 
 

 

 

 

Dagsordenspunkter 

1 Kl. 10.00: Godkendelse af dagsorden ........................................................................................ 2 

2 Kl. 10.05 Kort orientering, ved alle ............................................................................................ 2 

3 Kl. 10.20: Tidsplan omkring uddannelsesplaner og udarbejdelse af studieaktiviteter, ved 

Therese Llambias ..................................................................................................................... 2 

4 Kl. 10.35: Forankring af studieordning, ved Therese Llambias ................................................... 2 

5 Kl. 11.45: Evt. og mødeevaluering .............................................................................................. 3 
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1 Kl. 10.00: Godkendelse af dagsorden 

1.1 Indstilling 

At gruppen godkender dagsorden.  

1.2 Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt 

2 Kl. 10.05 Kort orientering, ved alle 

Status fra arbejdsgruppen om Temadag i august, etc. 

Der er to kommunerepræsentanter mere til Temadagen (Bente Lyngbo og Annette Damgård). Tema-

dagen vil indeholde en indflyvning til dagen (ved ekstern oplægsholder), og har det overordnede tema 

feedback i klinisk undervisning. Der vil være plads til 300 i alt (Region 175, kommuner 75 samt Absalon 

50). Der vil være deltagerbetalin på 269 kr.  

2.1 Indstilling: 

At alle i gruppen videndeler. 

3 Kl. 10.20: Tidsplan omkring uddannelsesplaner og udarbejdelse af 
studieaktiviteter, ved Therese Llambias 

3.1 Sagsfremstilling:  

Orientering om tidsplan for processen fremadrettet (vedlagt er opdateret flowdiagram). 

3.2 Indstilling: 

At kvalitetskoordinationsgruppen tager orienteringen til efterretning. 

3.3 Beslutning 

Orienteringen er taget til efterretning 

 

4 Kl. 10.35: Forankring af studieordning, ved Therese Llambias 

4.1 Sagsfremstilling: 

Sygeplejerskeuddannelsens Must Win på grunduddannelsen 2018/2019, forankring af studieordnin-

gen, er nu så langt i processen at den justerede studieordning (jævnfør vedlagte) samt udkast til ud-

dannelsesplaner kan præsenteres for kvalitetskoordinationsgruppen, som et væsentligt og fælles ud-

gangspunkt for eftermiddagens ekstraordinære semesterteammøde. Et møde, der har til hensigt, at 

skabe et samlet overblik over ændringerne i studieordningen, og de konsekvenser det medfører for 

uddannelsens uddannelsesplaner, herunder indhold, studieaktiviteter og prøver. 

Indhold i prøver og kriterier for samme færdiggøres i maj, bl.a. på baggrund af indstillinger fra efter-

middagens semesterteammøde 
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4.2 Indstilling: 

At kvalitetskoordinationsgruppen tager orienteringen til efterretning. 

4.3 Opmærksomhedspunkter 

 

4.4 Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med justeret studieordning 

Therese ridser ændringer op, der kræver særlig opmærksomhed.  

 

 Prøven på 3. semester nu en mundtlig prøve (og ikke som tidligere en skriftlig prøve). Det har 
betydning for studieaktiviteter på semestret.  

 I Studieordningen er der justeret på mål for læringsudbytte bl.a. i forhold til de nationale mål 
og i bekendtgørelsen. Det er nu nemmere at spore forbindelsen mellem bekendtgørelse og 
studieordning. 

 Solotaksonomien træder tydeligere frem i den justerede studieordning, så der er en progres-
sion i løbet af uddannelsen. 

 Studieaktiviteter er koblet sammen med mål for læringsudbytte, samt med prøven. 

 Hvert semester består nu af 2-4 tematikker (og begrebet ”uddannelseselement” er elimine-
ret).  

 Uddannelsesplaner justeres efter det ekstraordinære semesterteammøde. Disse sendes ud d. 
9.maj. Der mangler endnu afklaring af prøvebeskrivelser på enkelt semestre. Prøvebeskrivel-
ser tilstræbes at være færdige 1. juni. 

 Studieaktivitetsmodel: der er på overordnet Professionshøjskoleniveau igangsat arbejde med 
at udarbejde en ny studieaktivitetsmodel, så derfor røres der pt ikke på den eksisterende.  

 Uddannelsesplaner sendes ud til alle i Kvalitetskoordinationsgruppen, og ligger klar senest 
15. juni, og vil her komme på hjemmesiden. 

 

4.5 Beslutning 

Orienteringen er taget til efterretning. 

5 Kl. 11.45: Evt. og mødeevaluering 

Det er problematisk når man får udsendt materialet sent – så det er svært at kvalificere.  

 


