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Referat fra
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 23. maj 2013

1. Valg af ordstyrer og referent
HS/BG
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Studierådets sammensætning
BILAG:
 Medlemsoversigt
4. Opfølgning på sammenhængende patient forløb
Status: en studerende har gennemført læringsforløbet. Det vurderes at være lærerigt og fordrer
overblik og god planlægning.
Tiltag: for at øge interessen blandt de studerende skal der på skolen introduceres til forløbet på
10. modul samt øget fokus på muligheden ved opstart af 12. modul i klinikken. Det kan med
fordel tages med på 1. studiesamtale på 12. modul.
5. Hvor står vi aktuelt i forhold til:
- Fusion, intet nyt, skolen fortsætter uændret.
- Ny Akkrediteringsrunde af sygeplejerskeuddannelsen er planlagt i 2016, uvist hvordan
Bornholms Sundheds- og sygeplejerskeuddannelse er stillet på dette tidspunkt.
I 2020 skal 50 % af underviserne på sygeplejerskeuddannelserne have en Ph.d. grad.
Nuværende har Bornholm en lærer med en Ph.d. grad.
6. Hvor bevæger sygeplejerskeuddannelsen sig hen, og hvilke kompetencer vil der blive
efterspurgt år 2020. Fælles drøftelse.
Følgende temaer blev drøftet:
Generalist – Specialist
Fokus på det metodiske – det faglige indhold
Forandringskompetencer, kommunikationskompetencer, kulturelle aspekter og internalisering.
Sammenfatning: fra aftagerområdet eftersørges der generalist sygeplejersker, der i høj grad er
omstillings- og forandringsparate, der kan arbejde metodisk og have en stor faglig dygtighed og
viden.

2

7. Orientering
Skolen: Gundhild Koch lektorgodkendt. Lotte Werner søger optagelse på master i
rehabilitering.
Hospitalet: Oplever rekrutteringsproblemer, arbejder på ledelsesniveau med at øge
gennemførelsesprocenten. Der indføres elektronisk dokumentation af sygeplejen (KISO) pr.
4.juni 2013. Forundersøgelse til akkreditering planlagt til nov.2013.
Studerende: Problemstillinger i forhold til manglende, bøger på biblioteket der er obligatorisk
pensum.
Socialpsykiatrien: Kommandanthøjen indflytningsklar. Strukturændringer således at der nu er to
områder i socialpsykiatrien, Øst og Vest.
Primær: uddannet 4 kliniske vejledere. Strukturændringer således at sygeplejerskerne er tilknyttet
de forskellige områder og ikke et selvstændigt team. Fokus på elektroniske systemer og
udvikling af kompetencer.
8. Punkter til næste møde
Dato for næste møde: 3. december 2013. kl.8.30 til 10.30
9. Evt.
Intet.
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