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Kommentar til ”Bilag 5 KPs fælles rammer – Bemærkninger for UCD farvet” 

 

Brug af KP’s ”Fælles ramme” i kvalitetssikringssystemet 

I henhold til driftsoverenskomst og driftsaftale mellem UC Diakonissestiftelsen (UCD) og Københavns 

professionshøjskole (KP) benyttes det kvalitetssikringssystem, der bruges og løbende udvikles på 

Københavns Professionshøjskole (KP).  

Udviklingen af KP’s kvalitetssikringssystem er sket og sker primært på KP, og delvist i samarbejde med UCD, 

på tilsynsmøder og i andre samarbejdsfora. 

I dette dokument fremhæves de områder hvor UCD afviger eller har en justeret tilgang til KP’s fælles 

rammer, da UCD eksempelvis ikke har samme adgang til KP’s HR, Facility Managment, Studieservice, mv., 

som resten af KP’s organisation.  

Bemærk at UCD bruger KP’s overordnede ramme for kvalitetssikringsstrategi, men har egne strategier for 

uddannelserne, under overskriften ”Fremragende undervisning med sammenhæng”.  

Hvor ikke andet er nævnt, bruges KP kvalitetssikringsstrategi og dokumenter på UCD, ud fra følgende citat 

fra KP’s fælles ramme: ”KP’s fælles rammer er obligatoriske at følge, men udmøntes under hensyntagen til 

uddannelsernes og afdelingernes særkende.” 

UCD har en klar ambition om at levere fremragende undervisning med sammenhæng. En af 

forudsætningerne for at lykkes med det er, at KP’s ramme for kvalitetsarbejde og UCD’s indarbejdelse af 

denne, er funderet på en klar brug af KP’s fælles rammer, hvor UCD’s professionsbacheloruddannelser 

udvikles og kvalitetssikres i velfungerende og forpligtende arbejdsfællesskaber. 

 

 

1. Fremhævning med grønt på side 1 

”KP’s fælles rammer er obligatoriske at følge, men udmøntes under hensyntagen til uddannelsernes og 

afdelingernes særkende.” 

Fremhævningen understreger UCD’s mulighed for at der tages hensyn til UCD’s uddannelsernes særkende. 

 

1. Fremhævning med grønt på side 2 

Vedrørende brug af: ”faggruppen/teamet”. 

På UCD’s professionsbacheloruddannelse i sygeplejerskeuddannelse kvalificeres litteratur på 

Semestergruppemøder. 

På UCD’s professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation kvalificeres litteratur på 

undervisegruppemøder. 

 

2. Fremhævning med grønt på side 2 
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UCD har en tilrettet version af KP’s dokument af rolle og ansvarsfordelingen. 

 

1. Fremhævning med grønt på side 3 

UCD har ikke en selvstændig rammekontrakt, men indgår i KP’s rammekontrakt. 

 

2. Fremhævning med grønt på side 3 

UCD har ikke en ”Stab for Forskning og Udvikling (FoU)” som på KP. Denne opgave varetages af UCD’s 

ledelse og FoU-gruppe. 

 

3. Fremhævning med grønt på side 3 

UCD indgår ikke i KP’s HR-organisering, men følger Diakonissestiftelsens HR og har et samarbejde med 

Diakonissesitftelsens kommunikationsafdeling. Bemærk hertil at rammer og vilkår for 

kompetenceudviklingsforløb forestås af UCD’s uddannelsesleder. 

 

1. Fremhævning med grønt på side 5 

På UCD’s professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation bruges der ikke censor-it. 

Der er i stedet et censorformandsskab der forestår vurderingen af censorindberetningerne. 

 

2. Fremhævning med grønt på side 5 

KP’s HR tilbyder ikke kompetenceudvikling i gennemførelse og bedømmelse af mundtlige prøver, for UCD’s 

ansatte. Gennemførelse og bedømmelse af mundtlige prøver på UCD drøftes i stedet for i forskellige 

mødefora: 

- Professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation på teammøder, 

undervisergruppemøder og ved formøder.  

- Professionsbacheloruddannelsen i sygeplejerske på pædagogisk forum og semestergruppemøder. 

Hertil drøftes de interne kliniske prøver ved kliniske samarbejdsmøder og dialogmøder med 

relevante samarbejdspartnere i Regionen. 

Endvidere er der mulighed for peer-learning og kollegial sparring, specielt for nyansatte.  

 

1. Fremhævning med grønt på side 8 

UCD indgår ikke i KP’s HR-organisering, men følger Diakonissestiftelsens HR og har et samarbejde med 

Diakonissesitftelsens kommunikationsafdeling. Bemærk hertil at rammer og vilkår for 

kompetenceudviklingsforløb forestås af UCD’s uddannelsesleder.  
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2. Fremhævning med grønt på side 8 

UCD understøttes ikke af KP’s IDD. Der er udviklet en fælles digitaliseringsstrategi for UCD’s to 

professionsbacheloruddannelser. 

 

3. Fremhævning med grønt på side 8 

UCD understøttes ikke af KP’s Facility Management. Dette arbejde forestås af Diakonisssestiftelsens Facility 

Management, UCD’s studieadministration og udvalgte nøglepersoner. 

 

4. Fremhævning med grønt på side 8 

Primær understøttelse af uddannelsernes arbejde forestås af UCD’s egen studieadministration. UCD 

understøttes hertil delvist af KP’s Studieservice, jf. administrativ driftsaftale.  

 

5. Fremhævning med grønt på side 8 

Biblioteket på KP samarbejder med UCD’s medarbejdere, således at rammerne som beskrevet i ”KP’s fælles 

rammer”, udfyldes. 


