Referat af møde i klinisk samarbejdsforum
for sygeplejerskeuddannelsen d. 9. juni
2016
Tilstede: Ingrid Bendtsen, Hanne Sletterød, Britt Sommer (suppleant for Bonnie Gudbergsen), Birgitte Pihl,
Kirstine Rosendal og Gunhild Kock-Hansen
Afbud: Kirsa Ahlebæk, Dorthe Hansen (suppleant for Anne-Grethe Kaas –Claesson) , Line Tjørnstrøm, Louise
Snor Mørup, Lisbeth Bøgild (suppleant for Karin Svit Riis), Charlotte Engel, Hanne Holm Petersen
Ordstyrer: Hanne Sletterød
Referent: Gunhild Kock-Hansen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Referat af 29. februar godkendt
3. Hvor er vi med den nye sygeplejerskeuddannelse?
Oplæg ved Kirstine Rosendal, PPT show vedhæftet, som beskriver ny uddannelse som træder i kraft 1.
august 2017.
September 2017 vil alle studerende, med undtagelse af dem der skriver bachelor være på den ny
uddannelses ordning. I den sammenhæng, at nogle studerende ikke består prøve i den ”gamle uddannelse”
kan det blive udfordrende, at få disse studerende op til prøve, idet de ikke blot kan gå til prøve med det
efterfølgende hold, idet dette hold vil være i gang med ny semester uddannelse.
Der stiles imod semesterbeskrivelser er formuleret, så de kan holde en længere periode.
Semesterbeskrivelser skal suppleres med lektionsplan og oversigt over opgivet litteratur.
I samarbejdet med UCC, kommer Hillerød skolen til udviklingsdage på Bornholm 10., 11. og 12. august.
4. Gensidig orientering
Ingrid Bentsen: Midtpunktet får nyt tag, som udløser en del støj. Har ansat nye medarbejdere – pædagoger.
Besparelse overvejelser som påvirker de ansatte medarbejdere.
Birgitte Pihl: I primær sektor arbejdes der på at få den rehabiliterende organisation op at køre, hvilket
betyder mange arbejdsindsatser i efteråret.

Bhsund: Sygeplejerske udd. , Bhsund skal prøve akkrediteres i efteråret, derefter skal Bhsund akkrediteres
sammen med UCC. Hanne Sletterød går på efterløn pr. 240606, Annette Greve har opsagt sin stilling som
leder i sosu. og slutter pr. 1. sept.
5. Kommende møder
Mødedato ikke fastsat
6. Evt.
Ikke noget

