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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Fremtidigt punkt på dagsordenen: gensidig orientering
2. Opfølgning på sidste møde 1. december 2016
Sygeplejerskeuddannelsen har opnået en positiv ekstern evaluering via Kvalitetsenheden UCC.
Videngrundlaget i uddannelsen, med særlig fokus på det kliniske felt, drøftes. Se også punkt 4
vedr. efter- og videre uddannelse.
3. Organisering af vejlederfunktion i klinisk undervisning
Der er planlagt møder både på Bornholms hospital og BRK, hvor organisering, kompetencer
og opgaveopløsning drøftes. Der er bred enighed i forummet at uddannelsesområdet fordre
prioritering og fokus, særlig ved større strukturændringer i organisationen. Der arbejdes med
bredt med uddannelseskultur og læringsmiljø på hospitalet, der er etableret en tværfaglig
uddannelsesråd.
punktet drøftes også i det lokale kliniske samarbejdsforum.
-

Vejledning til klager over klinikken
Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af primær og sekundær, der udarbejder en
klagevejledning til de studerende.

4. Dimittendundersøgelsen december 2016
Generelt vurderes resultaterne tilfredsstillende.
Der arbejdes videre med:
Kompetencer og faglig rustethed, ”at kunne anvende forskningsarbejde inden for
sundhedsområdet” og ”at kunne lede sygepleje”
Fra uddannelse til arbejdsliv, arbejdet som sygeplejerske og gennemførelse af
uddannelsen,
- betydningen af dimittenders erfaring og viden fra bachelorprojektet har for deres arbejde som
sygeplejerske
- Betydningen af klinik i udlandet
Efter- og videreuddannelse
Fokus på at 75% der ikke overvejer eller ikke har afsluttet en efter- eller videreuddannelse
I drøftelserne i dette forum er der særlig fokus på grundende til den store andel af dimittender

der ikke har afsluttet en efter- og videreuddannelse.
Der efterspørges generiske kompetencer der imødekommer behovet for at kunne se bredden i
faget, herunder det rehabiliterende, det tværprofessionelle og brugerinddragelse.
Det kan give god mening at afvikle uddannelsesforløb på Bornholm.
5. Fusion mellem Metropol og UCC
Fusionsprocessen i fire faser
1.Beslutning om at igangsætte fusionsproces (marts 2017)
2.Fusionsgrundlag (efteråret 2017)
3.Fusionens forberedelse (2017 – 30. juni 2018 – er nuværende arbejdshypotese)
4.Fusionens realisering og implementering (30. juni 2018 – januar 2019)
Sygeplejerskeuddannelsen, der har en driftsaftale med UCC, forventer at denne fortsætter.
6. Indflytning Campus
Forventet indflytning i sommeren 18. Fraflytning af nuværende lokaler 31.07.17 på Ullasvej og
30.06.17 Industrivej.
7. Kommende møder: tirsdag 28. november 2017 kl. 14.00 – 15.30
8. Eventuelt

