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REFERAT:
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 22. februar 2011

1.

Valg af ordstyrer og referent
Kirsa træder ind i stedet for Hanne Sletterød, der er syg. Lis Gees referent.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.

Studierådets sammensætning
BILAG:
Medlemsoversigt
Listen gik rundt for at registrere evt. ændringer i studierådets sammensætning.
Der mangler stadig suppleanter på flere områder.

4.

Kvalitetsmonitorering af den kliniske undervisning i Region H
Bonnie og Kirsa orienterede om arbejdsgruppens resultat ift. spørgeskemaet.
Studierådet fik udleveret udkastet til spørgeskemaet. Det er vigtigt at den enkelte afdeling kan
finde sig selv i undersøgelsens resultat.
Modul 11 vil være de første, der her får spørgeskemaet udleveret.
I første omgang er det kun hospitalerne i regionen, der dækkes (led i akkreditering).
Den kvantitative undersøgelse vil blive suppleret med en kvalitativ undersøgelse.

5.

Sygeplejeuddannelsens fremtid på Bornholm
Erfaring med 2 hold pr. år
Uddannelsesplanlægning
Kirsa orienterede om den aktivitet der har været for at fremskynde processen omkring beslutning
om skolens fremtid, her under det presserende lokaleproblem.
Ministeriet siger, de arbejder på sagen.
Foruden de tidligere nævnte udviklingsprojekter, vi indgår i sammen med UC Sjælland, er vi i
gang med at undersøge om der er relevante områder, hvor vi kan samarbejde med Diakonissen
og selvfølgelig UCC.
Bonnie fremhævede, at man på hospitalet oplevede en bedre kontinuitet ved 2 optag om året. På
skolen oplever man at hold kan blive for små, der bliver for lidt dynamik i klassen.
Det er forårsholdene, der er for få ansøgere til, her i februar er der 8 studerende på det nye hold.
Der var oprindeligt 12 ansøgere, men bl.a. ansøgere ”overfra” er hoppet fra igen.
Rådet drøftede, at en evt. kommende opblødning ift. studieordningen vil kunne udnyttes til mere
rationel planlægning både i teori - og kliniske forløb.
Derudover skal vi se på en mere hensigtsmæssig fordeling i forhold til både elever og studerende
i klinikken. Der er ønske om at undgå de (få) uger, hvor der er vældig mange på én gang.

6.

Hvad skal Studierådet beskæftige sig med i 2011 ?
Sammenhængende patientforløb som et sammenhængende læringsforløb – Hvordan ?
Andre forslag ?
Studierådet er enige i, at temaet for dette år bør være Sammenhængende læringsforløb.

Her drøftes både muligheder for korte forløb, f.eks. på tværs af sengeafsnit og behandlingsafsnit
på hospitalet, og at den studerende kan følge patienter på tværs af sektorerne. Det kræver en
uddybende beskrivelse af forventninger og funktioner i forløbet og hvilket læringsudbytte, der
skal nås. Vi har tidligere skitseret sådanne forløb, men disse beskrivelser skal uddybes.
En anden problematik er, om studerende kan følge med patienter på studiebesøg til behandling
”ovre”. Her skal bl.a. forsikring og økonomi afklares, før dette kan indgå som uddannelsestilbud.
Udvalget skal til næste møde have tilsendt det tidligere materiale, og evt. beskrivelser/ artikler fra
projekter, hvor sådanne forløb er gennemført.

7.

Orientering
Primær: Visitation Ældre bliver pr. 1. maj ” Borger & Sundhed”.
Psykiatri: Socialpsykiatrien har netop afsluttet en trivselsmåling. Det har været en positiv

oplevelse. Derudover har de deltaget i et landsdækkende projekt om Medicinhåndtering. Også
her har det været positivt, bl.a. at se at samarbejdet mellem socialpsykiatrien og psyk. afd. er så
godt her på øen.

Bornholms Hospital: Akkreditering fylder rigtig meget pt., bl.a. er der nedsat mange

arbejdsgrupper. Samtidig har der været massiv overbelægning på afdelingerne. Dette kan ikke
undgå at påvirke undervisning af elever og studerende.
En udløber af akkrediteringen er f.eks., at nu skal de kliniske undervisere udfylde et
dokumentationsskema om at de har set de studerendes dokumentationsskema (hvor en
sygeplejerske i forvejen har attesteret).
I forbindelse med besparelser har Regionen et udkast i gang om at samle en del af
administrationen et sted i København, bl.a. på uddannelsesområdet. Bornholm er ikke nævnt i
udkastet, og det er uklart hvordan Bornholms Hospital tænkes ind her.

DSR: DSR samarbejder med UC Metropol om kurser for nyuddannede arbejdsløse
sygeplejersker, med det formål at fastholde dem i faget.

Ud over dette er der en del arbejdsløse sygeplejersker, der ansættes i løntilskudsordninger.
Studierådet drøfter fordele og ulemper ved denne mulighed.
DSR har også fokus på, at der efter de omfattende besparelser er en del kliniske
uddannelsessteder, hvor introduktion og læring simpelthen er blevet for ringe.

Studerende: Marianne fra modul 13 har skrevet til hospitalsledelsen og gjort opmærksom på, at

der til sommer kommer endnu et hold (8) nye sygeplejersker, med en opfordring til at oprette
flere uddannelsesstillinger. På Bornholm er der dog heldigvis kun få sygeplejersker, der ikke har
job.

Skolen: Vi fik ingen ansøgere med master – eller kandidatuddannelse, og har derfor besluttet at

ansætte en ansøger med pædagogisk diplomuddannelse fra Danmarks Sygeplejehøjskole i en 1årig vikarstilling pr. 1. april. Hun har lang klinisk erfaring, senest fra primærområdet.
Lis Gees går på efterløn pr. 1. maj.
Skolens økonomi ser pt. OK ud, men på længere sigt ”barberes” taxametertilskuddet for både
SOSU og sygeplejeuddannelserne, således at vi fra 2011 – 2014 forventer et tab på 20 % i denne
indtægt, og det må vi forholde os til.

8.

Punkter til næste møde

9.

Dato for møder i 2011

Foruden de faste punkter skal følgende på dagsorden:
1) Tema: Sammenhængende læringsforløb (bilag udsendes).
2) Datoer for resten af året.

Næste møde bliver den 12. maj kl. 8.30 – 11.00.

10.

Evt
Intet til referat.

