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Referat: Møde i Fordelingsgruppen 

Mødedato: Tirsdag d 24. september 2019 

Starttidspunkt: Kl.9:00 

Sluttidspunkt: Kl. 12:00 

Mødested: Campus Slagelse, Lokale D001 

  

Deltagere: 
 
  

Kommunerepræsentanter: Tine Lundtang (Køge), Karen Vestergård 
(Odsherred) 
Regionale repræsentanter: Dorte Ørum, Psykiatri, Lisbeth Trebbien 
(SUH), Ulla Dalby (Nykøbing F Sygehus)  
Absalon repræsentanter: Gitte Ferreira, Jesper Ipsen, Siv Bilsted 

Afbud:  
Ordstyrer/sekretær 
 
Forplejning: 

Christina Christensen (Guldborgsund) 
Gitte Ferreira/Siv Bilsted 
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1 Kl. 9.00: Godkendelse af dagsorden 

1.1 Indstilling 

At gruppen godkender dagsorden. 
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1.2 Beslutning 

Dagsorden blev godkendt 

2 Kl. 9.05: Orientering, ved Siv 

Reserveret Skypemøde kan aflyses, idet Jesper og Siv har fået placeret alle studerende i rul 2. Teamet 

sender lister ud over ikke-anvendte pladser. Holbækuddannelsen skal være en mere integreret del af 

Fordelingsgruppen – der er nogle bump på vejen i forhold til praktikpladsoprettelser – ønskeproces 

mm. 

3 Kl. 9.10: Orienteringspunkt: Status på praktikstedsgodkendelser, ved 
Gitte 

3.1 Orientering 

Vi er i gang med godkendelser af praktiksteder – Der er i enkelte praktikstedsbeskrivelser ikke en præ-

cisering af hvilke EU fagkrav pladserne lever op til – dette følges der op på – på udbudsstedsniveau. 

Tidsplanen er nu at alle praktikpladser i løbet af efteråret kan godkendes. 

4 Kl. 9.20: EU fagkrav – opfølgningsdrøftelse/ved alle 

4.1  Sagsfremstilling 

I forbindelse med at alle praktikpladser ved oprettelsen nu får noteret hvilke EU fagkrav praktikstedet 

kan imødekomme melder der sig et par spørgsmål. Hvordan nærmer vi os en afklaring, hvad er næste 

skridt? 

 Kan man forestille sig, at en færdiguddannet sygeplejerske har været omkring alle fagkrav, 

men udelukkende har været i en sektor (f.eks. grundet overflytning fra andre professionshøj-

skoler, eller studerende med flere udlandsophold)?  

 Kunne vi have et mere fleksibelt 6. semester, hvor der kunne laves punktpraktik ift til de fag-

krav den studerende mangler?  

 Den største udfordring er at alle studerende skal have kirurgi. Kan man forestille sig at deci-

derede kirurgiske afsnit (og evt. også f.eks. psykiatriske sengeafsnit) udelukkende bruges til 

punktpraktiktikker – så afsnittene kan have flere studerende igennem?  

4.2 Indstilling 

At Fordelingsgruppen via drøftelse og eventuel nedsættelse af arbejdsgruppe kan nærme sig bud på 

hvordan vi sikrer at alle studerende opfylder EU fagkrav mm. 

4.3 Beslutning 

Det er drøftet, betydningen af at alle studerende får kendskab til kirurgisk speciale – på et somatisk 

sygehus – også selvom de efterfølgende varetager jobs i borgernær sygepleje i kommunerne. Udaf 

drøftelsen fremkommer det ligeledes, et opmærksomhedspunkt i forhold til at alle studerende opnår 

kendeskab til psykiatri der hvor det er helt i fokus, som drøftes at være i psykiatrien. Der drøftes ligele-

des at alle studerende bør være i alle sektorer. 

 



 

Side 3/5 

Diskussionen tages videre på lokalt/uddannelseskonsulent niveau (K17 +Region). Den kvalificerende 

diskussion kan tages også i Uddannelsesudvalget - når en indstilling er kvalificeret. En bottom up pro-

ces ønskes. 

5 Kl. 9.50: Praktikrelaterede aktiviteter på 5. semester/ved alle 

5.1 Sagsfremstilling 

Som aftalt på mødet i Kvalitetskoordinationsgruppen d. 11. juni skal der udarbejdes en plan for ”hvor-

dan praktikrelaterede aktiviteter koblet til de kliniske ECTS på semester 5 og 7 kan løftes i et forplig-

tende samarbejde imellem den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen”.  

5.2 Indstilling 

Fordelingsgruppen kommer med indstilling til Kvalitetskoordinationsgruppen omkring bud på ram-

mer for 5. semesters praktikrelaterede aktiviteter. 

5.3 Beslutning 

En principiel diskussion er nødvendig omkring hvornår kravet om ”direkte borger/patientkontakt” er 

opfyldt (side 3 i uddannelsesplan på 5. semester). Der skal udarbejdes en rammeaftale omkring hvad 

praktik på 5. semester indeholder – så der kan udvikles lokale koncepter på hvert udbudssted. Vi skal 

samarbejde på nye måder så det ikke bliver ”én til én praktikpladser”. I det vi nu implementerer ”prak-

tikrelaterede aktiviteter” på 5. og 7. semester er det nødt til at løftes til RKSS niveau – så de ressource-

mæssige konsekvenser afklares. Gitte taler med Ann-Berit og aftaler nærmere omkring videre proces. 

6 Kl. 10.15: Flere studerende i det borgernære sundhedssystem/ved alle 

6.1 Sagsfremstilling 

Før sommerferien besluttede vi at kigge de nuværende rammer for praktikpladsfordeling (besluttet af 

RKSS) efter i sømmene. Det kunne bl.a. være en foreslå en anden fordeling af studerende på seme-

stre. 

6.2 Indstilling 

At gruppen bliver enige om næste skridt i en sådan proces. 

6.3 Beslutning 

K17 og Region Sjælland er i færd med at kigge på praktikpladsfordeling på semestre så vi afventer et 

udspil herfra (efter oktober). Der kan komme en status på FG mødet d. 26. november. Gitte pointerer 

at Absalon meget gerne vil være med i dette samarbejde og at det kan være hensigtmæssigt at sam-

arbejde omkring det, inden det sættes på dagsorden i RKSS. 
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7 Kl. 10.40: Pause 

8 Kl. 10.50: Flow til 3. semester udbudssted Holbæk 

8.1 Sagsfremstilling 

Der er med udgangen af uge 37 endnu ikke et flow med studieaktiviteter for praktikken på de Hol-

bækstuderende i Praktikportalen. De studerende startede i praktik mandag i uge 36. De kliniske vejle-

dere og studerende har ikke adgang til studieaktiviteterne.  

8.2 Indstilling 

At Absalon tager det til efterretning og imødekommer fremtidige opgaver desangående rettidigt. 

8.3 Beslutning 

Absalon kigger på planlægning af praktikportalopgaver og sørger for rettidighed fremadrettet. Opda-

tering af flows skal ske uden for spidsbelastningsperioder. 

9 Kl. 11.00: Udvikling af talentforløb, ved alle 

9.1 Sagsfremstilling 

Absalon har i Studieordningen, punkt 2.4, side 11 beskrevet talentforløb som en mulighed. Det er 

uklart om dette dækker teoriundervisningen, eller om det også tænkes ud i praksis. Absalons ’Kvali-

tetspolitik for praktik’ er et institutionsudviklet dokument som ikke beskriver talentforløb. 

9.2 Indstilling 

Teamet drøfter holdninger til, og gerne konkrete bud på hvordan vi sammen kan støtte studerende 

som viser særligt talent. Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe. 

9.3 Beslutning 

Punktet udsættes til næste møde. 

10 Kl. 11.20: Evaluering af Fordelingsgruppen/ved alle 

10.1 Sagsfremstilling 

Gruppen skal ligesom de andre fora i samarbejdsstrukturen evalueres i dette efterår. Hvordan vælger 

vi at gøre det? 

10.2 Indstilling 

At vi i gruppen bliver enige om form og tidspunkt for evaluering af foraet. 

10.3 Beslutning 

Der suppleres skriftligt på besvarelse fra Regionen. Dette rundsendes sammen med referat, og besva-

res snarest derefter. 
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11 Kl. 11.40: Orienteringspunkt: Status på fordeling efterår rul 2, ved Je-
sper og Siv 

Se punkt 2. 

12 Kl. 11.50: EVT  

Kvalificering af evalueringsprocessen: større tydelighed og rammer omkring opgaven. 

Møder bør ikke flyttes dagen før mødeafholdelse: Det er taget til efterretning.  

 

 

12.1 Punkter til næste møde: 

 Gennemkig af kommissorium  

 Udarbejde liste over principper 

 

 

 


