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Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 10. maj 2012

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer:: Hanne Sletterød
Referent: Ingrid Bentsen
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Studierådets sammensætning
BILAG:
 Medlemsoversigt revideret i forhold til data om medlemmerne.
4. Orientering fra bestyrelsesarbejdet (Kirsa)
Der har været forsøgt at lave ændringer i Vedtægterne for bestyrelsen, hvor
ønsket var at bestyrelsesformanden kan blive genvalgt mere end de 2 x 2 år, som
er fastsat. Dette kunne desværre ikke lade sig gøre p.t.
Orientering vedr. sammensætning af medlemmer til bestyrelsen. Der skal ske
nyvalg igen til september – hvor der også skal vælges en ny repræsentant for de
studerende.
Orientering vedr. fusion og Campus Bornholm.
Skolens fusion har været en langvarig proces som startede op for 3 år siden, i
2009.
Drøftet og forventes taget op i Bestyrelsen i Juni måned.
Vedrørende pladsforhold på skolen er der indrettet fine, nye og lyse
undervisningslokaler på Industrivej. Er desværre ikke optimalt at have disse
lokaler udenfor skolen, da det kræver ekstra tid for underviserne med
transporttid.
5. Studerendes evaluering af den kliniske undervisning i regionen (Bonni)
I Region Hovedstaden har man besluttet, at der skal ske en evaluering af den
kliniske praktik. Første gang var april 2011 og det er således nu 4. gang det
effektueres. De studerende har taget det til sig og der er en høj svar %. Da
tilbagemeldingen går på afd. niveau, er der meget lidt anonymitet, men der er til
gengæld en stor fortrolighed, der bygger på at skabe udvikling. Det er et
styringsredskab, hvor man kan sætte ind med ekstra fokus på at skabe
forandringer og nye mål. Der er udarbejdet en årsrapport, der kan findes på:
www.udeva.dk
I øjeblikket arbejdes der med introduktion til praktikken. Det viser sig også, at de
sygeplejestuderende savner feed back på den afsluttende samtale.
Til DSR’s kongres er de sygeplejestuderende fremkommet med forslag om, at den
kliniske praktik burde godkendes årligt og ikke som nu hver 3. år, samt at de
sygeplejestuderende ude i praktikken kun udfører opgaver, der giver læring.

6. ”Læring i det sammenhængende patientforløb”
Orientering fra arbejdsgruppen
Orientering fra arbejdsgruppen via Bonnie, der fortæller at der er udarbejdet et
dokument:
Studieaktivitet 12. modul, som udleveres.
7. Pædagogiske holdninger i teori/klinik
Udsættes til næste møde
8. Udvikling af studiemiljø for sygeplejestuderende (Birgitte Pihl)
Udsættes til næste møde
9. Orientering
Bornholms Hospital, der står den på akkreditering d. 22. – 24. maj, hvilket
fylder meget.
Man er i gang med at starte et nyt projekt op vedr. kommunikation til primær
kommune via IT.
Der er nedsat et forum for sygepleje med 12 – 15 sygeplejersker, der skal tænke
udviklingsprojekter. Første møde er sat til d. 1. juni.
DSR, afholder møde for studieråd for sygeplejerskeuddannelsen for hele landet d.
3. oktober. Vil gerne forsøge at få det placeret i KBH, hvilket vil gøre det lettere
for Bornholm at deltage.
Kommunen har i øjeblikket mange sygeplejestuderende i praktik (i alt 10). Har
fået en henvendelse fra Metropol om at modtage en studerende i praktik i
efteråret.
Socialpsyk. er i gang med at introducere medarbejderne til ICF (international
klassifikation af funktionsevne) der giver en beskrivelse af borger/pt.
funktionsevne. Foregår sammen med Psyk. C., når det er muligt. De brugere, der
har deltaget i projekt BRISK har udtalt at det er et godt arbejdsredskab, der er
med til at skabe ændringer i deres liv. Der er ansat 2 ekstra medarbejdere i 1 år til
ressourcedækning ved implementeringen.
Skolen er gået 10 årsværk ned. Mange studerende på barsel og flere er stoppet i
uddannelse. Andre er rejst over og fortsat studie på fx Metropol.
Forventer at starte et nyt fuldtalligt hold op efter sommerferien.
2 studerende har været i praktik i Thailand. 1 skal til Australien. 2 skal til
Færøerne.
Der har været lavet en APV i undervisning, hvor tilbagemeldingen er stor
tilfredshed. Der var en høj svar %.
Deltager på det kommende folkemøde i juni måned.
Der vil være et studiebesøg til KBH, d. 2. november på tværs af alle hold, som
studerende arrangerer.

10. Punkter til næste møde.
De udsatte punkter:
Pædagogiske holdninger i teori/klink
Udvikling af studiemiljø for sygeplejestuderende
11. Datoer for møder i 2012
Aftaler et ekstra møde torsdag d. 13. september kl. 08.30 – 09.30 (Obs kort
møde vedr. fusion)
12. Evt.
Intet at referere.

