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Dagsorden og Referat 

Mødedato: tirsdag den 09. oktober 2018 

Starttidspunkt: Kl. 10:00 

Sluttidspunkt: Kl. 12:00 

Mødested: Campus Slagelse, Ingemannsvej 

Lokale: SlaD0.01 Videomødelokale, 15 

Deltagere: Bente Lyngbo, Karen Vestergård, Lisbeth Trebbien, Malene Maarup, 
Mette Flygenting, Una Jensen, Laila Ringkøbing, , Britt Højgård Steen 
og Michael Viese 

Mødesekretær: Michael Viese (mivi), tlf. +4572482142, mivi@pha.dk 

 

 

Dagsordenpunkter 

 

Punkt 1. Indmelding forår 2019. 

Fremstilling. Der er sket nogle ændringer i vores standard indmeldingsskemaer, som gør at vi lige skal 

have koordineret hvordan det skal foregå og om der er nogle udfordringer vi skal have adresseret. 

 

Der blev orienteret om hvordan skemaindmeldingen skal foregå til foråret 2019. 

 

 

Punkt 2. Undervisningsoversigt 1. og 2. semester.  Ny litteratur 

Fremstilling. I forbindelse med at der skal laves undervisningsoversigter til forårets hold skal vi have 

set på den anbefalede litteratur om der skal ændres noget. 

 

Beslutning: Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med litteratur på 1. og 2. semester. 

Hvad gør vi med litteratur for studerende der starter i praktik på 2. semester? En ønske om en større 

tydelighed fra praktikken om hvilken litteratur der anvendes på semesteret. Der vil være en gennem-

gang af anbefalet litteratur samlet på 1. og 2.semester. Britt bliver tovholder med deadline før vi går 

på juleferie. Efterfølgende inviteres praktikken til drøftelses af anbefalet litteratur og hvordan det kan 

implementeres i praktikken forslag præsenteres til mødet den 5/3. Gruppe Bente, Lisbeth, Malene, 

Laila, Britt. 

 

 

Punkt 3. Eksamen forår 2019. 
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Fremstilling. Hvilke cases skal bruges til prøven på 1. semester. Vi skal kigge på om vi skal have nogle 

flere cases til prøven på 2. semester. 

Beslutning: 1. semester: case 1 KOL, Case 2 Hjertecase og case 3 immobilitet. Spørgsmål skal kvalifi-

ceres ved undervisere (Britt). Deadline før juleferien. 

2.semester. Vi kører en ”omgang” mere med de eksisterende cases. De enkelte lokationer vælger selv 

cases til prøven og de 2 omprøver.  I forbindelse med forankring af studieordningen ved Therese kan vi 

kigge på om prøven til 2.semester kan laves om (med udgangspunkt i den enkelte studerendes prak-

tik). Kan vi koble studieaktiviteter/læringsudbytter til den afsluttende prøve i forhold til genetiske 

kompetencer? 

 

Punkt 4. Feedback i praktikken 

Fremstilling. I Absalon har vi siden januar 2018 arbejdet med feedback i en, at centeret for sygepleje, 

nedsat projektgruppe. Vi skal have implementeret læringsfremmende feedback på hele uddannelsen 

både i den teoretiske undervisning, men også i praktikken. Vi skal derfor nu on-boarde praktikken, 

hvordan gør vi det? Lisbeth har et forslag, som vi kan udgangspunkt i. 

 

Til næste semestermøde den 5/3-2019 fremlægger praktikken hvordan der kan arbejdes med feed-

back i praktikperioderne, med udgangspunkt i hvad der bliver drøftet i det tværsektorielle samar-

bejdsforum den 23 okt-2018. 

 

Punkt 5. Oplæg til tværsektorielt samarbejdsforum 

Fremstilling. Den 23.okt er der møde i det tværsektorielle samarbejdsforum. Her skal vi lave en 5 min. 

Præsentation af hvordan vi arbejder med feedback på 1. og 2. semester. Hvordan og hvad ønsker vi at 

præsentere og hvem gør det? 

 

Beslutning: Lisbeth præsenterer forslag til hvordan aktivitetskort i praktikken kan bruges som ud-

gangspunkt for feedback. Michael fortæller hvordan der arbejdes med feedback på 1. og 2. semester 

på skolen. 

 

 

Punkt 6. Evt. 

 

Vel mødt 

Michael 


