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REFERAT

Efter – og Videreuddannelsesudvalget
Mandag den 29. september 2014
Mandag den 29. september 2014 kl. 11.30 – 13.00
Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Rektors kontor

Medlemmer:

Til stede:
Kvalitets- og udviklingschef Anette Kragh, BOH, formand
Oversygeplejerske Lajla Vang, BOH
Sektorformand Birthe Runekær, FOA
Social- og sundhedsassistent Hanne Sommer, FOA
Social- og sundhedsassistent Rikke Jørgensen, FOA
Uddannelsessygeplejerske Birgitte Pihl, BRK
Afbud fra:
Kredsnæstformand Charlotte Engell, DSR
Ældrechef Birgit Mortensen, BRK

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk
Underviser Heidi Bidstrup Larsen, referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på møde nr. 6, 27. februar 2014
”Den bariatriske patient” gruppe er nedlagt.
Mie som er med til at udarbejde uddannelsesgrundlag for kompetenceløft på BOH hedder også
Rasmussen
3. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.

Bilag: medlemsfortegnelse. sendes rundt og rettes til
Rikke er på barsel hele næste år. En afløser skal findes

4. Samlokalisering og driftsoverenskomst for sygeplejerskeuddannelsen
Orientering og drøftelse:
Driftsoverenskomsten for sygeplejerskeuddannelsen bliver sammen med
sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød (UCC) og uddannelsen udbydes fortsat på Bornholm.
Planen er at den træder i kraft 1. januar 2015. Uddannelsen skal akkrediteres i 2017.
Uddannelsen på Bornholm skal leve op til de samme kvalitetsmål som uddannelsen i Hillerød.
Driftsoverenskomsten vil formentlig ikke betyde stor forskel for det kliniske område.
De teoretiske undervisere vil formentlig få mere tid til udviklingsarbejde.
Campus Bornholm og samlokalisering:
Der arbejdes på at hele skolen skal flytte ind og bo til leje hos Campus Bornholm i begyndelsen
af 2017, sammen med PAU, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og
læreruddannelsen.
Selv om kvm ikke udvides vil der alligevel bliver plads til forbedringer, eksempelvis planlægges
der større demostue bliver dobbelt så stor og plejebolig som dem man kender fra det virkelige
liv.
Kort debat om de EUD-reformen og den kommende bekendtgørelse for proffesions
bachelorer i sygepleje i forhold til fremtidige eksamner i praksis. Vi kender endnu ikke de
endelige konsekvenser.
5. Forårets aktiviteter 2015.
Ønsker og drøftelse
Bilag: forslag til aktiviteter
Der er muligvis behov for en vejleder uddannelse for hjælperne, BRK melder ind hvis de får
samlet et hold, så vil vi gennemføre vejleder uddannelsen.
Ønske om en social- og sundhedsfaglig videreuddannelse tæt på praksis – eksempelvis en
Akademiuddannelse i sundhedspraksis – som meriterer. Heidi arbejder videre på hvordan det
kan realiseres evt. med anvendelse af kompetencefondsmidler. Birthe sender mail til Heidi vedr.
kommunens kompetencefond.
BRO (tværfagligt og tværsektorieltforløb) starter i januar hvor psykiatrien nu også er indbudt.
Uddannelsen ”pleje af den svært overvægtige borger” - det vil være primær da BOH har sine
egne vejledere, også om den bariatriske patient.
6. Drøftelse af aktiviteter efterår 2015.
Der drøftes ønsker/behov. Hvis vejlederne ikke bliver aktuelt i foråret 2015, er det et ønske at
genudbyde det igen i efteråret 2015.
Ligeledes hvis stor succes med den overvægtige borger, de genudbyde dette igen i efteråret.

7. Diplomuddannelse som årligt uddannelsestilbud
Drøftelse af ønske om udbud af modul i 2015. med den nye driftsoverenskomst med UCC
bliver det muligt at få moduler af diplomuddannelser til Bornholm.
8. Finanslovsforslag 2015
Orientering og drøftelse af konsekvenser (AMU området) Undervisningstaksameteret stiger.
Efteruddannelses puljen - 1 mill. til bruger undersøgelse om hvilke behov de lavest uddannede
har. Det Sociale taxameter i forhold til SOSU forventes at give indtægt til skolen. Økonomien
bedres primært p.g.a. fyldt hold og lavere frafald.
Almen debat om tendensen i Bornholms samfund, elev og studie optag, viser at hjælpere nu
søger ind og videreuddanner sig til assistenter, lige som vi oplever, at assistenterne videreuddanner sig til sygeplejersker.

9. Gensidig orientering
Akademiuddannelse - se forår 2015
Uddannelsesgrundlaget på BOH er færdigt og skal godkendes i lederforum. En spændende og
lærerig proces. Værdigrundlaget ligger til grund for udvikling af grundlaget sammen med input
fra uddannelsessøgende, kliniske vejledere og andet relevant personale.
AMA - spændende at se hvilke uddannelseskonsekvenser det har. Vil påvirke hele hospitalets
sengeplads fordeling m.m. Byggeriet skal stå færdig medio 2016.
Nyuddannede sygeplejersker tilbydes introforløb i tråd med resten af region Hovedstaden, men
BOH har fået lov til at beholde det på Bornholm, og undgår derved rejserne. Det første starter
d. 3. oktober og er af 4 måneders varighed. Uddannelsescenter for HR - evaluering af
uddannelsesstedet
BRK - Ny organisering. 5 nye akutsygeplejersker er ansat med henblik på at bl.a undgå
genindlæggelser.
Drøftelse om Røde Kors Centeret kan give anledning til et behov for uddannelse indenfor pleje
og mødet med Andre Kulturer.
10. Møder 2015
Tirsdag den 24. februar
Mandag den 28. september
Tidspunkterne afpasses flyetiderne, således at Charlotte Engell har bedre muligheder for at
deltage

11. Punkter til kommende møder.
Hvor er BOH i forhold til AMA og uddannelsesgrundlaget.

12. Eventuelt.

Intet til Eventuelt

