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Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 8. NOVEMBER 2007

1. Valg af referent.
Lis Gees blev valgt som referent – Jette Pihl har tilbudt at være referent v. næste møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
3. Valg af næstformand.
Valg af næstformand – Bonnie Gudbergsen blev valgt til næstformand.
4. Opfølgning på den nationale studieordning.
Hanne Riis (H.R.) orienterede om hvor langt man er nået med den Nationale
Studieordning, og klinisk undervisning i Hovedstadsregionen. Høring den 15.
november 2007. Uændret med hensyn til længde og forhold mellem klinisk og teoretisk
undervisning, 5 kliniske og 5 teoretiske prøver, hvert modul skal afsluttes. Der er dog
stadig enkelte ”hurdler” her i høringsfasen. Vi sender en mail til studierådets
medlemmer både når den Nationale studieordning, og når bekendtgørelsen er klar.
Mht. tillægget (også kaldet den lokale studieordning) skal arbejdsgruppen beskrive:
• Tværfagligt modul
• Internationalt samarbejde
• Prøver
• Deltagelsespligt
• Samarbejde mellem institution og kliniske uddannelsessteder
- hensigten er at beskrive det så overordnet, at der er muligheder for små justeringer
undervejs, uden at vi må have godkendt en ny studieordning.
Skolen sørger for at den lokale studieordning, og rapporten om klinisk undervisning i
Hovedstadsregionen, indarbejdes i de fremtidige semestervejledninger.

5. Modulopbygget uddannelse.
Modulerne er afsluttede enheder – hvad så med evaluering ? – kan vi leve med
evaluering hver 10. uge ? Og skal vi sende Modul-vejledninger ud, eller stadig beholde
Semestervejledninger (m. 2 moduler)? Dette drøftedes i studierådet, men vi nåede ikke
frem til en afklaring.
6. 2 optag.
På nuværende tidspunkt 10 ansøgere til de nye holds start 4. februar 2008 – vi vil derfor
have løbende optag , og studierådet medlemmer opfordres til at ”reklamere” for
uddannelsen, hvor de kommer frem. R.K. siger, at DSR vil sætte det i evt. nyhedsbrev.
Skolen planlægger at sætte annonce i lokale avis, og lave plakater til ophæng
Derudover vil skolen komme på bogmærker på lokale biblioteker.
7. Prøveformer.
H.R. orienterede om de første prøver, og udleverede kopier.
8. Orientering
B.G.: Hospitalet skal have intranet.
H.R.: Skolen søger 2 adjunkter/lektorer indenfor sygeplejevidenskab.
9. Punkter til næste møde
• orientering fra arbejdsgruppen (HR, BG, SA)
• skema til registrering af tilstedeværelse i klinisk undervisning
• modul 3 + 4
• de faste punkter
10. Ny mødedato – møderække for 2008.
Forslag til mødedato: 17. eller 18. december 2007.
Forslag til møderække 1. halvår 2008: 7. januar, 4. marts, 22. maj.
• 17. december 2007 kl. 13 - 15
• 4. marts 2008 kl. 13 - 15
• 22. maj 2008 kl. 13 - 15
11. Evt.
Intet til referat.

