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Referat fra
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 29. november 2012

1. Valg af ordstyrer og referent
Lene F. Ipsen
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, med tilføjelse af punkt 6
3. Studierådets sammensætning
BILAG:
 Medlemsoversigt
Revideret medlemsoversigten så oplysningerne er korrekte.
4. Pædagogiske holdninger i teori/klinik
Emnet er taget op, for at få en drøftelse af de forskellige holdninger, regler og forventninger
som både den teoretiske og den kliniske uddannelse har til de studerende i forhold til deres
engagement og studieaktivitet. Og kontrasten mellem at være på et teoriforløb og være i et
klinisk forløb.
Konklusionen blev, almindeligvis går det fint for langt de fleste studerende med, at skelne
mellem kontrasterne og de forskellige vilkår og regler, der er i henholdsvis teori og kliniske
forløb.
Dog er det vigtigt at i – tale- sætte for de studerende, når der er problemer og stille krav til de
studerendes ansvar og studieaktivitet.
Specielt i de kliniske forløb er det vigtigt for, de studerende, at være tæt på de kliniske vejledere,
da det helt klart optimerer de studerendes læring og læringsmiljø.
5. Udvikling af studiemiljø for sygeplejestuderende
Skolen er blevet opmærksom på, at der er mange studerende, der kun kender de andre
studerende fra deres egen klasse og ikke de andre klasser. De studerende har efterlyst at
”kende” hinanden bedre, dette prøver vi at indfri ved at skabe et studiemiljø på tværs af
holdene. Ved
- Fælles fremlæggelse, hvor de studerende fra modul 13 fremlægger deres ”lille”
undersøgelse for de andre studerende
- Haft studietur til København. Været på Panum makroskopisk afdeling og medicinsk
historisk museum.
- Studiecafe
- Fredagscafe
- Fællesspisning for alle studerende, der var 54 ud af 70 mulige
I klinikken er der studieunit når der er mulighed for at dække personaleforbruget ind.
Det er positivt, når der er et studierum og ”plads” til de studerende. Det er godt når der er mere end en
studerende i afdelingen som meget gerne må være på forskellige niveauer i uddannelsen (modul 4modul 11 og 12 studerende)
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6. Problematiske studerende
Vi taler om studerende, der har det meget vanskeligt fagligt, socialt og personligt og hvor der er
risiko for patientsikkerheden og sygeplejehandlingerne.
Formelle krav der kan stoppe en studerende i uddannelsen:
- skal være færdig med studiet på 6 år, fra start til slut
- ikke bestå de prøver der ligger i modulerne, har tre forsøg til hver prøve i modulet.
- Hvis den studerende har vanskeligheder ved at indgå i relationer og det dermed er
svært at forsvare, at den studerende er sammen med patienterne, kan embedslægen
benyttes i de kliniske moduler til at vurdere den studerende og kan evt. lave en
handleplan til den studerende
- Der kan desuden ydes SPS støtte i form af ekstra hjælp til studerende der har
forskellige diagnoser og ikke kun til læse skrive handicappede, både i teori og praksis.
- Helhedssamtale med mentor og uddannelsesleder, hvor der udarbejdes referat.
- Samtaler med mentor
Vi talte om, hvilke muligheder vi har for at vejlede de studerende ud af uddannelsen. Hvis de
studerende IKKE selv vil sige uddannelsen fra, er det kun muligt at stoppe dem i uddannelsen
ved prøverne, ved at de ikke består.
De teoretiske prøver er det muligt for de studerende, at bestå med et godt resultat, da det er det
teoretiske, der er i spil og oftest ikke deres personlige og sociale kompetencer
Hvis den studerende ikke består en klinisk prøve første og evt. anden gang, vurderer
uddannelseslederen efterfølgende i samarbejde med klinikken (hvis prøven er der) om et evt.
miljøskifte er til fordel for den studerende. Her indgår hvilket perspektiv der er i spil for at
udarbejde det kommende forløb, ud fra den enkelte studerendes muligheder, formelle krav,
hvordan det indvirker på evt. andre studerende (klasse – ved gruppeaflevering),
patientsikkerheden, klinikken mm.
7. Orientering
Bornholms hospital:
- Skadestue og modtagelsen er flyttet tilbage til de oprindelige lokaler igen.
- Der er kommet nye EWS blanketter
- Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg om en uge
- 2013 starter delvis elektronisk patientjournal
- 2013 indføres kategorisk screening for tryksår
- 1/1 2013 skal afdelinger selv tage blodsukkerværdier
- Dialyseafsnittet har reduceret i antal senge
- For de nyuddannede sygeplejersker er der målrettede tiltag og tilbud om undervisning
i de første 2-3 år.
- Starter ny afdelingssygeplejerske på skadestue / modtagelsen
Primær området
- 1/10 2012 omstruktureringer, alle sygeplejerskerne er delt ud på de forskellige teams.
- Åkirkeby har aften og natsygeplejerskerne.
- Annette Larsen er blevet sygeplejefaglig konsulent
- Der er kommet ny teamleder for de visiterende sygeplejersker
- Der er nu sygeplejeklinikker for mobile borgere på Lunden, i Gartnervangen og i
Allinge
- Sønderbo har alle aflastningspladserne i Kommunen
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-

Ny chef i Borger og sundhed Birgit Mortensen

Psykiatri
- Har lige haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet, efterfølgende arbejdes med tids- og
arbejdspres i distriktspsykiatrien.
- Den danske kvalitetsmodel 2. udgave er forstående.
Skolen

-

Dd. er der 13 studerende på FEB 2013 holdet
En studerende har været på udveksling, modul 11, i Sydney, Australien.
2 studerende har været på et uges kursus på Færøerne i Nordkvist regi, vores Nordisk
udvekslingssamarbejde netværk. Hvert land kunne sende 2 studerende.
Lige blevet uddannet 9 kliniske vejledere.
På Modul 13 samarbejder de studerende fortsat med projekt Sundhed og
Lokalsamfund( SoL)
Modul 13 beskrivelsen om valgmulighederne er under udarbejdelse så den kan lægges
på vores hjemmeside.
Der er i øjeblikket 4 studerende der skriver deres afsluttende opgave. De er fra et
hold hvor mange har ”skæve” forløb da de har haft orlov eller barsel. Der var også
flere der flyttede til andre sygeplejeskoler for at fortsætte uddannelse der.

8. Punkter til næste møde
9. Datoer for møder i 2013
d. 23/5 2013 og d. 3/12 2013 klokken 8.30-10.30
10. Evt.
-
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