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Referat fra
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 9. september 2014

1. Valg af ordstyrer og referent
HSL/GKH
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Studierådets sammensætning
BILAG:
 Medlemsoversigt
Nye medlemmer i gruppen er: Line Tørnstrøm Jespersen, studerende og Gunhild Kock-Hansen,
underviser på sygeplejestudiet, som afløser underviser Lene Folkmann Ipsen.
4. Status på studerende
Ifølge Hanne Sl. har studiet et rigtig fint optag, og mange forespørgsler på, om skolen endnu har
studiepladser selv efter studiestart. På hold Sept. 2014 har vi i alt optaget 22 studerende. En del
studerende kommer ovre fra, og hvor vidt disse studerende bliver på øen er uvis. I alt 8 af de
studerende er uddannet sosu assistent og 1 stud. som hjælper. I for hold til hold Feb. 2015 har
vi på nuværende tidspunkt 21 studerende på listen. En stigende tendens blandt de studerende er,
at der er større mobilitet, dvs. flere studerende kommer til studiet, på de senere moduler.
I gruppen drøftes, hvorvidt klinikken kan løfte et optag som er større end de 18 stud. Der hentes
argumenter for, for dette større optag i, at en procentvis stor andel studerende i forvejen er
uddannet assister og en som hjælper, desuden er der én studerende som startet på holdet for 2.
gang. Der ud over er der på modul 11 meget få studerende, og ydermere er der erfaring for, at
der generelt er et vis frafald i løbet af uddannelsen. Kirsa orientere om, at uddannelsesministeriet
desuden appellere til, at vi er imødekommende for det boom af ønsker, der er imod at studere til
sygeplejerske.
Det aftales, at gruppen til næste møde evaluere, hvorledes det er gået med at modtage i alt 22
studerende i klinikken.
Status over studerende efterår 14
Hold Sept.14: Modul 1 og 2: I alt 22 stud.
Hold Feb.14 – Modul 3 og 4: I alt 15 stud.
Hold Sept.13: Modul 5 og 7: I alt 19 stud.
Hold Feb. 13 – modul 5 og 7: I alt 6 stud.
Modul 6 og 8: – I alt 2 stud.
Modul 8:- I alt 2 stud.
Hold aug. 12: - modul 9 og 10: I alt 6 stud.
Hold feb. 12 – modul 11 og 12: I alt 10 stud.
Hold aug. 11 – modul 13 og 14: I alt 10 stud.
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Afslutningsvis drøftes de merit muligheder der er i uddannelsen, hvorvidt merit muligheder
imødekommes, er en individuel vurdering, som fortages af studievejleder.
Hanne Sl. orientere, at skolen har inviteret oversygeplejersker, leder fra primær og
Bodil Wermelin til at komme på skolen og give en præsentation over, hvad de kan tilbyde af
arbejdes muligheder til de kommende nyuddannede sygeplejersker.
5. Samarbejde med UCC v/Kirsa Ahlebæk
Ansøgning herom har ligget i ministeriet siden 2009, men nu er der givet mundtligt tilsagn om, at
Bornholms Sundheds og sygeplejesygepleje laver drift overenskomst med UCC. I forhold til
samarbejdet med klinikken kommer denne nye drift aftale formentligt ikke til at betyde det helt
store. Årsagen til at søge dette samarbejde søges med afsæt i, at kunne imødekomme en
forventet akkreditering 2017. Der hvor skolen ikke ser ud til at kunne opfylde akkrediteringen er
ifht. udviklings arbejde.
I UCC er der et uddannelses råd. I rådet vil Kirsa og Hanne deltage som tilforordnede, men den
øvrige deltagelse kender vi endnu ikke.
Gruppen drøfter, hvorledes vi kan sikre os indflydelse, ved drift af UCC, og at der samtidig er en
ny bekendtgørelse for sygeplejerske uddannelsen på trapperne. Det må samlet set forventes, at
der vil ske en ensretning af modulbeskrivelser og eksamen mellem institutionerne.
6. Campus
Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole flytter som samlet institution til Minervavej - Campus.
Der er forventet indflytning i 2017 maj/ juni mdr. Kirsa er meget positiv over for det samlede
projekt, og vi har et meget positiv samarbejde med de videregående uddannelser fra Bornholms
Akademi, som vi skal dele bygnings fællesskab med.
7. Orientering
Birgitte Pihl: Der er kommet nye omstruktureringer i organisationen. Sygeplejen er samlet i:
Center for sundhed, Lisbeth Nielsen er leder. De kliniske underviser er samlet i det tværgående
sundheds team, lederen er Trine Dorrow.
Primær oplever, at flere stud. vælger praktik modul 11 og 12 i primær sektor.
Anne- Grethe Kaas: Flere sygeplejersker fra klinikken skal på uddannelse til klinisk vejleder. Der
lukkes senge i medicinsk afdeling. Hospitalet skal imødekomme besparelser på 5.1 millioner,
disse besparelser kommer til at ramme service områder.
Hospitalet har taget initiativ til, at nyuddannede sygeplejersker får tilbud om undervisning i
simulations-enheden. Dette initiativ med hen blik på at opnå en god basis for at starte som
nyuddannet sygeplejerske.
Bonnie Gudbergsen: Hospitalet planlægger sundhedsfagligt seminar, 5-6 marts 2015 under
overskriften: Det sammenhængende patient forløb. Alt sundhedsfagligt personale tilknyttet
hospitalet vil blive inviteret.
Gruppen ; Forum for sygepleje. Søger at arbejde med temaer som bidrager til at øge kvaliteten i
sygeplejen.
Der er bevilget penge til at der skal bygges AMA funktion.
Studiet: Har i samarbejde med Bornholms Akademi og Total byg udbudt et kollegie fællesskab,
som kun er for studerende, som læser på en videregående uddannelse.
Kirstine Rosendal er i gang med lektor kvalificering, Lotte Myler er fortsat på Master
uddannelse.
Personale seminar for hele skolen afholdes fra d. 16 – 20. sept.
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8. Punkter til næste møde
Driftoverenskomst
Evaluering, 22 stud. i modul 1
9. Dato for næste møde
Næste møde d. 16/12, 8.30-10.30
10. Evt.
Drøftelser af emner på BUM.
-
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