REFERAT
Halvdagsmøde for kliniske vejledere, uddannelsesansvarlige ledere, kliniske og
teoretiske undervisere
Torsdag den 20. april kl. 12:00 til 15.00 lokale 8 på Sundheds- og Sygeplejeskolen

1. Velkomst, afklaring af dagens program og gensidig præsentation v/Bonnie Gudbergsen
Følgende var tilstede:
Kliniske vejledere: Nanna Elleby, Charlotte Højegaard, Anette Hermansen, Kristine Tranberg, Rebekka Holm, Marianne
Frigaard Hansen, Dina Mouritzen, Bodil Rasmussen, Jesper Staustrup, Britt-Marie Mogensen, Hanne Holm Pedersen,
Bodil Jørgensen, Connie Westh, Jane Engel, Katrine Anker.
Kliniske undervisere: Birgitte Pihl, Vinni Gad Johansen, Annette Holm
Fra skolen: Bonnie Gudbergsen, Gunhild Kok-Hansen, Kirstine Rosendal, Lotte Myler, Martin Tengberg, Pernille Kofoed
Nielsen, Lene Folkmann Ipsen og Verena Gulstad
Referenter: Pernille Kofoed Nielsen & Verena Gulstad

2. Status på arbejdet med implementering af semesteruddannelsen i den kliniske undervisning
Gruppevis erfaringsudveksling vedrørende Semester 1 - 2 og 4 i form af workshops, hvor semesteransvarlig
præsenterer ramme og indhold. Efterfølgende evaluering fra klinikken med positiv tilbagemelding, dog
ønskes mere tid med henblik på at have mulighed for at deltage ved alle 3 workshops.

3. Efterårssemesteret 2017 – hvad har vi foran os?/ ved Bonnie Gudbergsen
Præsentation af rammeplan for sygeplejerskeuddannelsen inklusiv overgangsordningen, som også findes
uploaded på Studiezonen.
Semester 1, 2 og 3
Semester 1 og 2 er allerede i gang. I forbindelse semester 3, arbejdes der på et samarbejde med andre
kliniksteder end de traditionelle, såsom lægepraksis og sundhedscentre, hvor der er mulighed for
indsamling af empiri
Klinisk underviser Anette Holm præsenterer guidelines, der er en pixiudgave af semesterbeskrivelserne fra
det første semester.
Overgangsordning semester 4, 5 og 6. Der er udarbejdet et forløb, som indeholder supplerende teoretisk
undervisning. Ligeledes gennemføres en obligatorisk farmakologitest.
Modul 13 og 14: Forløber uændret indtil januar 2018
Udvikling af semester 7 beskrivelsen. Semester 7 studieordning 2016 starter 1. februar 2018.
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På baggrund af dimittenders evaluering, er der initieret bacheloreftermiddage, hvor bachelorprojekter
præsenteres. Tiltaget har 2 formål, dels i højere grad at involvere klinikken, dels at fokusere på
formidlingselementet. Der motiveres til at de kliniske undervisningssteder, i samarbejde med de
studerende, bruger bachelorprojekter til at se sygeplejefaglige problemstillinger i et udviklingsrelateret
perspektiv.
Godkendelse af kliniske undervisningssteder har deadline ultimo 2017. Godkendelsen indehold er uændret,
dog er områdeniveauerne på hospitalet løftet til oversygeplejerskeniveau.

4. Punkt fra sidste møde/ved Bonnie Gudbergsen
Klinisk lederskab – hvad forstår vi ved begrebet og hvordan kan vi arbejde med det i uddannelsen?
Begreberne klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen præsenteres kort.
Følges op ved næste møde i oktober 2017

5. Gensidig orientering vedrørende uddannelsesområdet
Bornholms regions kommune: Øgning i antal af studerende efter overgang til semesteruddannelsen.
Socialpsykiatrien: Intet nyt
Psykiatrisk center: Den nylige implementering af Sundhedsplatformen opleves som ressourcekrævende
Bornholms hospital: Hospitalet er aktuelt underlagt organisatoriske ændringer i form af Implementering af
Sundhedsplatformen og sammenlægning af afdelinger. Trods forandringsprocesser er modul 11 eksaminer
netop afviklet med succes. Endeligt præsenteres ny klinisk underviser Vinni Gad Johansen tiltrådt pr 1.
januar 2017.
Sundheds- og sygeplejeskolen: Professionshøjskolerne UCC og Metropol har indgået en fusionsaftale.
Processen går i gang 1. september 2017.
Der er planlagt institutionsakkreditering for UCC i løbet af 2017. Sundheds-og sygeplejeskolens flytning i
Campus Bornholm forventes at foregå i sommeren 2018.
Forårets kvote 2 ansøgninger rummer det højeste antal ansøgere, der til dato har valgt Bornholms
sundheds-og sygeplejeskole som 1. prioritet.

6. Ny mødedato
Der er planlagt heldagsmøde torsdag den 5. oktober klokken 9.-15.
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7. Punkter til næste møde
Klinisk Lederskab? – hvad forstår vi ved begrebet og hvordan kan vi arbejde med det i uddannelsen?
Artikel klinisk sygeplejefagligt lederskab I: uddannelsesnyt nr. 1 27. årgang 2017 side 4.
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