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Referat:
Lokalt strategisk samarbejdsforum for
sygeplejerskeuddannelsen
DEN 17. MARTS 2015

Deltagere: Anette Krag Bornholms Hospital, Kirsa Ahlebæk Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole,
Hanne Sletterød Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (referent)
Afbud: Trine Dorow Bornholms Regionskommune
1. Godkendelse af referat
Ad.1) Referatet er godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Ad.2) Godkendt. Punkterne indeholder hvad vi sidst aftalte at vi skulle tale om
3. Opfølgning på sidste møde 19. november 2015
Ad.3) Vi arbejder videre med strategien
4. Dimensionering sygeplejerskeuddannelsen
-

Drøftelse af fremtidig dimensionering.
Bilag: Indkaldelse af ansøgninger

Ad.4) Vi diskuterer en forøgelse af dimensioneringen på 2 x 2 studerende om året. Det vil sige
at der kommer 1 studerende mere i klinik i primær og 1 studerende mere i Sygehuset pr. hold.
Vi ønsker den øgede dimensionering fra optaget 2017.
Anette Kragh vil komme med en tilbagemelding efter påske, da vi skal indsende ansøgning
senest ugen efter påske.
5. Rekruttering og fastholdelse af sygeplejerskestuderende
Ad. 5) Aktuelt har vi ikke problemer med at rekruttere ansøgere. Ved deadline for kvote 2 den
15. marts havde vi en fremgang med ansøgere, der har skolen som 1. prioritet.
Vedr. fastholdelse. Vi vil altid se studerende der frafalder, men vi skal se på hvad baggrunden
fra frafaldet er. Når vi kender det kan vi sætte ind og det er vigtigt, at vi er i gensidig dialog om
dette.
6. Ny uddannelse – Konsekvenser for klinik
Ad. 6) Bekendtgørelsen på en ny sygeplejerskeuddannelse er lige kommet i høring og der er frist
til den 1. april på tilbagemeldinger den 1. april.
Regioner og KL er høringsberettiget.
Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm og Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød arbejder
sammen om en ny uddannelsesordning.
Forskellen på den nye og den gamle studieordning er bl.a. at uddannelsen nu er semesteropdelt
og de studerende skal i klinik i primær og sygehus igennem hele uddannelsen. Derudover bliver
der også mere klinik i psykiatri.
(Vedhæftet forslag til fordeling af klinikpladser)
7. Evt.
Ad. 7) Sygehuset arbejder på, om der er noget særligt de kan tilbyde studerende på semester
6, så de ad den vej fx kan tiltrække flere studerende og dermed kommende sygeplejersker.
8. Kommende møder
Tirsdag den 4. oktober kl. 12.00

