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Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 3. DECEMBER 2009

1.

Valg af ordstyrer og referent
HS er ordstyrer, LG referent

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3.

Studierådets sammensætning
BILAG:
Medlemsoversigt
Studierådets sammensætning drøftes –Vi skal pege på en afløser for RK som kan være
organisationen DSR’s (Kreds Hovedstaden) repræsentant i rådet.
Jette Riis Nielsen (obs. ændring) er suppleant for HHP i psykiatrien.
BP har endnu ikke fundet en, der vil indtræde som suppleant for hende, men regner med
at kunne melde et navn ind snarest.
Den studerende LJ deltager ikke i møderne, og melder ikke afbud. Skolen vil høre hende,
om vi ikke skal finde en anden repræsentant. Den anden plads for studerende har vi
aldrig kunnet få besat.
Da vi måske skal ændre på organisationen snart, vil vi ikke revidere yderligere nu i hh.t.
forretningeorden (journal nr. 03220).

4.

Akkreditering
HS orienterede om akkrediteringsprocessen rundt om i landet – resultatet kendes endnu
ikke fra alle professionshøjskolerne. UCC er akkrediteret med kun få bemærkninger.

5.

Fusion/campus
HS orienterede om arbejdet med såvel fusion med UCC, som bestræbelserne på at skabe
en campus på Bornholm, hvor alle uddannelser kan ”bo”. Fusionen bliver ikke pr.
01.01.2010, men vi håber på en afklaring før 1. april. Alle ansatte på Bornholms Sundheds
– og Sygeplejeskole skal på studiebesøg på UCC den 4. dec.

6.

Ad hoc gruppen om rekruttering og frafald.
BILAG:
Fokusgruppeinterview
Ad hoc-gruppen omkring fastholdelse og frafald fremlagde resultatet af deres
focusgruppeinterview (se bilag fra mødet). 10 tilfældigt udvalgte studerende var inviteret,
men kun tre mødte frem. Ud fra interviewet kan gruppen fremdrage bl.a. at de
studerende lagde vægt på at der er megen støtte, især i starten af uddannelsen. Tutor
ordningen er fin netop i begyndelsen, men senere er behovet mindre. Mentorordningen
fremhæves som god, og mentor må gerne være opsøgende. Koblingen mellem skole og

praktik skal være bedre. Vores sprog, f.eks. i modulvejledninger, er ofte svært at forstå, og
vi er uklare omkring vores udmeldinger om forventninger – som eksempel nævnes, at vi
siger at de selv skal være ansvarlige, og samtidig kontrollerer vi dem med
fremmødeprotokoller også i teorimoduler. Informanterne efterlyste også flere aktiviteter
med et fagligt islæt, og her peger de på, at der er flere aktiviteter på grundlæggende
uddannelser.
Endelig har de studerende et ønske omkring kompetencebrev. De synes det er svært at få
skrevet et godt brev til den kommende den periode, mens de er til prøve på modulet før.
Vi aftaler derfor, at fremover kan de aflevere kompetencebrev pr. mail kl. 12 onsdag i den
undervisningsfri uge før opstart på nyt modul – dette skal ændres i håndbogen og
modulbeskrivelserne.
Studierådet beslutter, at fundene i fokusgruppeinterviewet i første omgang skal drøftes
på det førstkommende møde med de kliniske vejledere. I forhold til sproget, arbejder
skolen på forenklinger og nye formuleringer i modulvejledningerne, men det er en
balancegang, for vi lægger også vægt på, at de kender de rette fagtermer. Ad hocgruppen mødes igen og drøfter hvilke initiativer de vil pege på for at øge fastholdelse i
uddannelsen.
7.

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter.
Intet nyt til referat – vi holder fast ved, at det skal dokumenteres i sygeplejejournal el.
lign. at patient/borger har givet samtykke til deltagelse.

8.

Modul 11 og 12.
Modulvejledningerne 11 + 12 er klar til at lægges på Fronter. To forskellige kliniske
uddannelsessteder kan vælges, men i modul 11 skal den stud. være i det modsatte (kir.
eller med.) felt af hvad hun har været tidligere i uddannelsen. Der er også mulighed for
hende at arrangere udvekslingsophold. På modul 12 kan man vælge en anden afdeling,
hvor man før har været (hvis der er plads).
Modul 6 & 8 bliver igen afholdt 2 x ½ hold, selvom der kun er 11 på holdet, pga. af
pladsmangel i klinikken. Vi vil dog undersøge, om det kan lade sig gøre at afholde fælles
undervisning i sygdomslære og farmakologi (psykiatri).

9.

Mødedatoer og evt. temaer for foråret 2010.
Nye mødedatoer bliver 10. marts 2010 + 8. juni 2010, begge dage kl. 8.30 – 11.
De sædvanlige punkter + ad hoc gruppens opsamling.

10.

Orientering.
Orientering: BH arbejder med kompetenceniveauer og bedre læringsmiljøer.

11.

Punkter til næste møde.
Intet til referat

