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Godkendelse af dagsorden
Uddannelsens videngrundlag- og cirkulation
PPS (Praktiske procedure i sygepleje) indkøbt i BRK/ Lisbeth Bøgild
Evaluering af klinisk undervisning semester 1
Drøftelse af aftagerundersøgelse, Fokusgruppe interview juni 2017.
bilag 1
6. Gensidig orientering

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad. 2: Uddannelsens videngrundlag – og cirkulation
Videngrundlag søges styrkes via studerendes og evt. underviseres deltagelse i
igangværende og kommende udviklingsprojekter i både Region og Kommune.
Et igangværende eksempel herpå er, at enkelte studerende semester 6 + 7 og to
undervisere fra skolen deltager i et udviklingsprojekt på BoH vedr. borgerinvolvering.
Der ideudveksles på tværs af sektorer om hvilke projekter studerende evt. kan indgå
i. Ingrid Bentsen beskriver et projekt vedr. angst og depression, som er ved at starte
op. Det aftales, at Ingrid Bentsen fremsender mere om projektet til Bonnie mhp at
afklare om studerende evt. kan indgå i dette projekt.
I skolekontekst arbejdes der på flere niveauer med at vedligeholde og udvikle
videngrundlaget. Pt er følgende områder sat i spil. Skolen har indmeldt sig i Center for
kliniske retningslinjer, samarbejder intensivt med Hillerød/UCC, udvikler og
intensivere inventar og undervisningen i simulationsenheden og at samtlige
undervisere over efteråret indgår i et forløb med studenterrådgivningen, som skal
facilitere et forløb omhandlende det at arbejde i grupper – specifikt rettet imod de
studerende.
Ad. 3: PPS (Praktiske procedure i sygepleje) indkøbt i BRK/ Lisbeth Bøgild
PPS er oprindeligt et norsk system, men som nu implementeres i Danmark. Over
halvdelen af danske kommuner har indkøbt systemet. BRK har haft systemet i ½ år.
Kort beskrevet er, PPS et digitalt og evidensbaseret klinisk beslutningsstøttesystem.
Indeholder procedurer for hele Sundheds-, Omsorgs og socialsektoren på tværs af
medicinske diagnoser og bliver opdateret løbende af PPS.
PPS siger mod at give en faglig sikkerhed så den rette handling udføres rigtigt.
PPS indeholder procedurer, illustrationer, vides test og medicin beregnere.
Lisbeth Bøgild gav os en grundig introduktion til systemet og der foregik sideløbende
en drøftelse af systemets styrker og svagheder. Samlet set fik vi et positivt indtryk af
systemet. BoH er i overveje fase af, om det er et system, der skal anskaffes. Skolen
er bekendt med at flere andre skoler også har indkøbt systemet.
Ad 5. Evaluering af klinisk undervisning semester 1
Gunhild orienterer om, den seneste semester 1 evaluering – BSF17o-1. Den samlede
evaluering kan ses både på hjemmesiden og på zonen.
I fht. klinikdelen er det 2. gang inden for en 3. årig periode, at der er evalueringer
som ligger under grænseværdierne. Hvilket afstedkommer ift. evalueringsstrategien
fra UCC, at en handlingsplan skal udformes, mhp at tage hånd om, at forholdene
justeres. Handleplanen som er udformet af skolen, ser således ud: En drøftelse med
holdet omkring resultaterne, at Bonnie bringer evalueringen med i koordinationsmøde
ml. uddannelse og kliniske undervisere og orientering i LKS. Ved mødet drøftes, hvilke
forhold som kan spille ind på evalueringsresultaterne.

Ad 4. Drøftelse af aftagerundersøgelse, Fokusgruppe interview juni 2017.
bilag 1
Dette pkt. udskydes til næste møde, da der ikke var mere tid tilbage på mødet.
Ad. 5. Gensidig orientering
AH: BoH er stadig i en turbulent tid – tidligere sundhedsplatformen nu er det
flytninger mellem afdelinger der fylder og sideløbende ”Ny uddannelse” som skal
udvikles.
Betydningen af at være i en turbulent tid drøftes på mødet. Med stor opbakning fra de
studerende på mødet understreges det, at det er vigtigt, at italesætte over for de
studerende i klinikken, at der er travlt i afdelingerne, så de forstår at det er en
overgang og ikke en stationær tilstand.
Skolen: Akkreditering er lige på trapperne. Drøftelse af kommende fusion mellem
UCC og Metropol
Punkter til næste møde:
1. Drøftelse af aftagerundersøgelse, Fokusgruppe interview juni 2017.

Næste møde afholdes d.: 07.12.17 kl.13.30 til 15.30 i lokale 11.

