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Referat: Tværsektorielt Samarbejdsforum 
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Deltagere: 
 
  

Uddannelseskonsulenter fra kommuner, region og private institutioner  
samt uddannelsesleder, kvalitetskoordinatorer og praktikkoordinator 
fra Absalon 

 
Ordstyrer/sekretær 
 
Forplejning: 

 
Gitte Ferreira/Siv Bilsted 
 
Kaffe & the, samt kage 
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Side 2/2 

1 13.00: Velkommen, ved uddannelsesleder Gitte Ferreira 

1.1 Der blev budt særligt velkommen til nye deltagere fra de private institutioner i dette fora. Grundet 

mødesammenfald (både i region og kommuner) var der begrænset fremmøde. Gitte Ferreira informe-

rede om evaluering af samarbejdsstrukturen, herunder Tværsektorielt Samarbejdsforum. Dette sker 

gennem webbaseret spørgeskema – og link tilsendes alle deltagere. 

2 13.10: Præsentation af deltagernes evaluering af Temadagen, ved praktikkoordinator Siv Bilsted 

2.1 Ud fra 171 deltagerevalueringer (en svarprocent på ca. 50) fra Temadagen d. 28. august blev de vigtig-

ste resultater præsenteret. 170 af 171 vil gerne igen have tilbudt en Temadag. Tilfredshed med såvel 

helhed, faglighed samt forløb lå på mellem 4 og 5 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste). Der var 

særlig tilfredshed med workshopdelen af dagen, og rigtig mange kom med forslag til andre relevante 

emner for kommende temadage. 

3 13.30: Roller, rammer og ansvar i forbindelse med international praktik (både ind- og udveksling), 

ved international koordinator Janne Krag. 

Oplægget definerede art og omfang af internationale aktiviteter i Center for Sygepleje. Der blev til 

præsentationen stillet spørgsmål omkring processen for sikring af MRSA test inden udenlandske stu-

derende, samt danske studerende efter udlandsophold. Der er efter mødet fulgt op på kommunernes 

retningslinier vedr. MRSA og både kommuner og region skal følge den kliniske vejledning om MRSA 

fra Region Sjælland (D4, se link her). Fremadrettet vil international koordinator sørge for at test er af-

viklet inden praktikstart.  

4 14.15: Pause 

5 14.25: Forslag til temaer for fælles Temadag for kliniske vejledere, ved Gitte Ferreira/alle 

5.1 Forslag til emne for Temadag i 2020: Via workshopproces med konkretisering af forskellige relevante 

temaer enedes gruppen om at indstille temaet ” De studerendes læring” i praktikken – herunder for-

udsætninger og barrierer herfor (refleksion, transfer og ungdomskultur). 

6 14.45: Evt. 

http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=419151

