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Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 12. maj 2011

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne Sletterød/ Bonnie Gudbergsen
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Studierådetssammensætning
Britt Sommer suppleant for Bonnie Gudbergsen
Lene Ipsen repræsenterer underviserne fra skolen, mangler suppleant.
Marianne Bang afslutter sin uddannelse juni 2011, Simone Bjerregård forsøger at
rekruttere nye medlemmer til studierådet blandt de studerende.
Henrik Howard har opsagt sin stilling, så der mangler suppleant for Ingrid
Bentsen. (Hanne kontakter Ingrid)
4. ”Læring i det sammenhængende patientforløb”
Det besluttes at der skal samles flere oplysninger om andre lignende projekter og
at der på næste møde nedsættes en arbejdsgruppe. Medlemmerne i studierådet
bedes overveje og medbringe forslag til deltagere i arbejdsgruppen.
5. Hvordan får vi koblet udviklings- og forskningsaspektet bedre på den
kliniske undervisning?
Punktet tages op på næste møde.
Foreløbige forslag:
- undervisningstilbud om fag og udvikling til sygeplejersker
- vi skal forsøge at inddrage de studerende i udviklings og
implementeringsprojekter
- udvikle formidlingsstrategier for Bachelorprojekter
- studerende skal i højere grad formidle forskningsartikler og resultater på de
kliniske undervisningssteder.
6. Kliniske undervisningspladser med gode læringsmuligheder for de
bornholmske studerende.
Punktet tages op på næste møde.
- beskrivelserne af de kliniske undervisningssteder skal revurderes
- ”ældre” studerende skal have opgaver i forhold til ”yngre” studerende
- dokumentationsarket skal justeres af skolen.
7. Orientering.
Lotte Werner er ansat som ny sygeplejelærer
Lis Gees er gået på efterløn, ikke afklaret hvad der skal ske med stillingen
Hanne Riis EVU har opsagt sin stilling, endnu ikke afklaret hvad der skal ske med
stillingen
Hospitalet har fokus på det forstående akkrediteringsforløb

Psykiatrisk Center har 50 års jubilæum og indvielse af ny afd. den 01.06.11
Dimissionsfest for Hold 2008 feb den 28.06.11
afsluttende eksamen den 27.06.11 kl. 8.00-16.00
8. Punkter til næste møde.
punkt 4, 5 og 6
9. Datoer for møder i 2011
Den 22. september 2011 + 24. november 2011?
10. Evt.
Intet

