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REFERAT:
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 22. SEPTEMBER 2011

1.

Valg af ordstyrer og referent
HSL/ LFI

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Studierådets sammensætning
BILAG:
Medlemsoversigt
Sammensætning af studierådet godkendt

4.

”Læring i det sammenhængende patientforløb”
BILAG:
Uddannes i sammenhængende patientforløb.
Bonnie oplyser, på Medicinsk afdeling screener sårbare patienter, en sygeplejerske skal
identificere og følge de sårbare patienter hjem efter udskrivning. Der undersøges om det
er muligt, at beskrives det som et projekt og give de studerende på modul 12 eller 13, for
at deltage.
Studierådet støttede den gode ide og at der skulle arbejdes videre i en projektgruppe,
bestående af Bonnie, Birgitte, Gunhild, Tina (studerende). Tina vil spørge endnu en
studerende om at deltage. Skolen indkalder til første møde, hvor der også skal diskuteres
om evt. mulige måder at søge økonomiske midler.
Dette udelukker ikke, at vi opfordrer de studerende til at benytte den allerede
eksisterende mulighed til at følge patienten mellem primær og sekundær sektor.
Psykiatrien benytter denne mulighed.

5.

Hvordan får vi udviklings- og forskningsprojekter ind i klinisk undervisning?
BA. Projekter. Fremme fremlæggelsen af de opgaver og små undersøgelsesresultater, der
udarbejdes af de studerendes BA projekter. Forsøge, at skabe forum og etablere noget
mere ”formelt ” på BOH.
Døgnplejen, ifølge Karin vil sygeplejerskerne i primær være interesserede.
Der blev drøftet hvordan de studerende får kendskab til de udviklingsprojekter der
foregår på hospitalet, store som små. Bonnie oplyser, at de sætter i gangværende og
kommende projekter på de studerendes undervisningsplaner.
Men det efterlader stadig det gode spørgsmål, hvad gør vi i praksis for at udvikle og
implementere evidensbaseret praksis?

Vi drøftede også hvordan de studerende mere kunne inddrages i projekter og
udviklingsopgaver, hvordan der kunne skabes en kultur for at de kunne deltager og
bidrage med den viden de besidder i litteratursøgningsprocessen og den kritiske tilgang
til evidensbaseret viden.
6.

Kliniske undervisningspladser med gode læringsmuligheder for de bornholmske studerende.
Her drøftede vi den nuværende situation i praksis, hvor der er rigtig mange elever og
studerende på afdelinger og andre praktiksteder. Hvordan og er det muligt at få de ”store
klumper” fordelt.
Karin oplyste at der var flere sygeplejersker på plejehjem/centre, dette giver
læremulighed til de studerende.
Drøftede muligheden, at studieunit på hospitalet blev mere tværfaglige. For nuværende
er det ”udelukkende” sygeplejestuderende.
De kliniske uddannelsessteder skal være bedre til at beskrive hvilke læringsmuligheder
der er på stedet, således at de studerende har mulighed for at kunne forberede sig til det
kommende kliniske modul. Hvem de evt. skal kontakte, hvis de har spørgsmål.

7.

Orientering.
Sygehuset: den sidste fyringsrunde har nedlagt 16 stillinger. 5 er blevet fyret, de andre
stillinger ”nedlagt pga. fraflytning, pension mm.” Kirurgisk afdeling skal lukke 2
sengepladser og der er forslag om at sengeafdelingerne selv skal tage akutte blodprøver
på afdelingen.
Personalet er meget berørte af situationen. Uddannelsesafdelingen skal også spare, de
arbejder mere, med andre opgaver.
Startet et projekt op om simulationsenheden, der er en sygeplejerske ansat for et ½ år. De
studerende kommer til at benytte simulationsenheden.
DSR: netværksmøde for bestyrelsesmedlemmer d. 7/10
Primær: Døgnplejen ansætter ny virksomhedsleder og skal spare 2 souschefstillinger. Det
”plejecenter” der opføres ved Snorrebakken er selvejende institution og er derfor en egen
virksomhed, udenfor plejehjem/centre og døgnplejen.
Uddannelsesafdelingen i BRK skal reducere en stilling i besparelse.
Socialpsykiatri: B1 har 2 pladser mindre. Der bygges et nyt Botilbud til unge psykisk syge
borgere ved Kommendanthøjen.
Projekt, der er et fælles kompetenceudviklings projekt hvor der er fokus på recovery.
Inspireret af Gladsakse Kommune.
Temaeftermiddag, hvor social psykiatrien, psykiatrisk afdeling skal udveksle erfaringer
og nye ideer. De studerende er med på temadagen.
Mariegården skal være et New Foundation House, et 3 årigt projekt.
De studerede; -

Skolen: nyt hold på 17 startet i august. For nuværende er der 6-8 ansøgere til Feb.
Opstart, stiler mod mindst 12.
Sygeplejerskeuddannelsen har en ledig stilling ubesat. Stillingen bliver slået op igen til
foråret.
8.

Punkter til næste møde.
Udkast fra arbejdsgruppen til en projektbeskrivelse – se punkt 5.

9.

Datoer for møder i 2011

AFLYSER mødet den 24. november 2011 i stedet er der møde
TORSDAG den 2. februar 2012 kl. 08.30 - 11.00.
10.

Evt.

