Ullasvej 6
3700 Rønne
TLF.36982900
Fax 36982909
bhsund@bhsund.dk
www.bhsund.dk
CVR 29547807

Medlemmerne i
Lokalt strategisk samarbejdsforum for
sygeplejerskeuddannelsen

Dato 24. november 2015
J. nr. 03414
Fil 151124

Referat:
Lokalt strategisk samarbejdsforum for
sygeplejerskeuddannelsen
DEN 19. NOVEMBER 2015
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Ahlebæk Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Hanne Sletterød Bornholms Sundheds- og
Sygeplejeskole (referent)
1. Velkomst og begrundelse for samarbejdet.
Ad.1) Kirsa bød velkommen til dette første og konstituerende møde.
Pr. 1. januar 2015 har skolen indgået driftsoverenskomst med Professionshøjskolen UCC og
sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm er dermed blevet en del af deres udbud af
sygeplejerskeuddannelsen.
Det betyder, at vi ikke selv længere har et Studieråd, men er repræsenteret i UCC’s
uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen med Uddannelseslederen og en studerende.
Vores bestyrelse har ønsket at vi stadig har et lokalt samarbejdsforum og derfor etablerer vi nu 2
samarbejdsfora. Et lokalt strategisk og et lokalt klinisk.
Det lokale strategiske består af repræsentanter på det strategiske beslutningsniveau.
Det lokale kliniske svarer til det tidligere studieråd og skal være rådgivende, vejledende og
inspirerende i forhold til sygeplejerskeuddannelsen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

2. Godkendelse af dagsorden
Ad.2) Godkendt med tilføjelse af punkt om gensidig orientering, som skal fast på dagsordenen.
3. Godkendelse af kommissorium (vedhæftet)
Ad.3) Godkendt med enkelte tilføjelser.
Det er ønskeligt at møderne i det kliniske udvalg ligger lidt før møderne i det strategiske udvalg
Udvalgets repræsentanter ønsker at være fælles om at tage nye tiltag op, fx undersøgelser. man
ønsker foretaget m.m.
4. Varetagelse af den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm.
Ad.4) Både Regionskommunen og Hospitalet ser uddannelse som en kerneopgave i lighed med
pleje og behandling af patienter og borgere.
Der er udfordringen begge steder, men uddannelsesforpligtigelsen vil blive varetaget.
I klinikken bliver der nye opgaver til sygeplejerskerne, systemerne er under forandring og det er
det, som vi fremover skal uddanne til.
5. Orientering
Ad. 5) Kirsa orienterede kort om ny uddannelse, som træder i kraft august 2016.
Det bliver en justering af uddannelsen, men den bliver semesteropdelt.
6. Kommende møder.
Ad. 6) Tidsrummet Tirsdag kl. 12 – 15.30 er et fint tidspunkt.
Marts og september måned vil være mest hensigtsmæssigt.
Næste møde er den 17. marts kl.12 - 14
7. Evt.

