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Referat fra
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 8. JUNI 2010

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne S. er ordstyrer/ Birgitte Pihl referent

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Studierådets sammensætning – ved Randy Korps udtrædelse
BILAG:
Medlemsoversigt
Det er stadig uvist hvem DSR’s kreds Hovedstaden vil udpege såvel i studierådet som i skolens
bestyrelse. Lisbeth Lærke deltager i dag.

4. Fusion
HS orienterede om status vedr. fusion med UCC = University College Capital d.d. Afventer
stadig udmelding fra UVM vedr. dette. Der forelægger en samlægningsredegørelse for
Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole og UCC.
Vi eniges om, at det nu er vigtigt for sygeplejeuddannelsen på Bornholm, at der snart sker
noget, da det opleves at udviklingen ’ligger stille’ i denne venten på hvad der skal ske hvornår.
Skolens bestyrelse arbejder aktivt på at der skal ske noget nu!
Punktet kommer på igen på næste studierådsmøde.

5. Campus på Bornholm
HS orienterede om status vedr. Campus på Bornholm. Vi arbejder fortsat på at indgå i
samarbejdet omkring et Campus på Bornholm, hvor vi også ser MVU-uddannelserne på
Snorrebakken vil flytte ind.
For gymnasiet, VUC og erhvervsskolen arbejdes der på en midlertidig fusion indtil år 2014 mhp.
at etablere en campus.
De grundlæggende sunhedsuddannelser har øget deres dimensionering, og det kniber med den
fysiske plads i de nuværende bygninger.
Vi anbefaler, at der sker noget snarest for at vi kan fastholde sygeplejerskeuddannelsen her på
Bornholm.
Punktet kommer på igen på næste studierådsmøde.

6. Modul 11 og 12

Et første hold Modul 11 er nu afsluttet, og modul 12 er i gang.

7. Modul 13 og 14
Modul 13 og 14 forløber over efteråret 2010 for første gang her på skolen.
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8. EU-krav til uddannelsen
HS orienterede om EU-krav til uddannelsen. Det er stadig de gældende krav fra 1977 der er
gældende.
Det betyder bl.a. at har en studerende gennemført modul 11 på en kir./med. Afdeling, men ikke
bestået den interne prøve, giver det mulighed for, at modulet kan tilbydes også i psyk. og
primær.

9. Evaluering
HS orienterede.
BP oplever, at den elektroniske evaluering der tidl. har fungeret her fra skolen fungerer ikke
optimalt. HS har undersøgt sagen og fundet frem til at den elektroniske evaluering er bortfaldet
med den nye moduluddannelse. Vi afventer UCC´s procedure vedr. evaluering, da vi ikke kan
bruge den skabelon vi havde på uddannelsen før den blev modulopdelt.

10. Sygeplejeuddannelsen kontra den kliniske virkelighed på Bornholm (diskussion)
Diskussion omkring: Skal vi fortsat have en sygeplejerskeuddannelse på Bornholm?
Der var fuld enighed om at det skal vi!
Talte bl.a. om vigtigheden af personlige og faglige kompetencer når de studerende står som
færdiguddannede.

11. Orientering
KR orienterede om besparelser på ældreområdet, og kommende lukninger af plejehjem. Der er
forslag fremme om, at sygeplejersker i Bornholms Plejehjem og –Centre skal organiseres
sammen med sygeplejersker i Døgnplejen. Der er fokus på effektivisering.
AKC orienterede om indførelse af VIPS dokumentationssystem pr. d. 01.11.2010 på BoH. Der er
ansat 3 sygeplejersker (deltid) i dette projekt.
BoH har pt. 3 filippinske sygeplejersker i en 7 mdr. praktik mhp. Dansk autorisation.
HP orinterede om, at der var omorganisering på vej i Psyk. Center.

12. Punkter til næste møde

Ud over de faste punkter:







Bemærkninger til referatet
Studierådets sammensætning
Fusion
Campus på Bornholm
Kommende mødedatoer og evt. temaer for 2011
Repræsentant fra DSR

13. Datoer for møder i 2010
Næste møde tirsdag d. 23. november 2010 kl. 8.30 - 11

14. Evt.
Intet til referat
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