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Referat:
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 4. MARTS 2008

Overordnet tema: En pædagogisk drøftelse af prøver og prøveafvikling ud fra et læringsperspektiv.

1. Valg af referent
Lis Gees blev valgt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3.

Generel drøftelse af prøver jf. bekendtgørelsen og studieordningen, pkt. 10.1;
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114493

a) Prøve på modul 1
b) Evaluering af prøve på modul 2 og fremtidig prøve
c) Prøve i psykiatri – modul 8
Den Nationale Studieordning er nu bilag til Bekendtgørelsen. Uddannelsen er opdelt i 14
moduler, 2 i hvert semester, og der er en prøve i hvert modul, dvs. 5 externe og 9 interne
prøver. Kliniske prøver skal stadig bedømmes bestået/ikke bestået, alle andre prøver skal
bedømmes ud fra 7-trins skalaen.
Inden udgangen af 4. semester skal uddannelsens 1. externe prøve være bestået. Alle
tidligere prøver skal være bestået før afslutningen af bachelorprojektet.
• Prøve 1. modul: For det hold, der startede før den endelige bekendtgørelse, bliver
prøven dette forår en fremlæggelse og drøftelse med mentor om brug af Portfolio i
uddannelsen. Da der fremover skal gives karakter, kan denne prøveform ikke gentages
på næste hold. Studierådet drøftede tre andre muligheder, og anbefaler, at prøven i 1.
modul fremover bliver bedømmelse af en af de 5 – 6 besvarelser i PBL- forløbet. (PBL =
problembaseret læring)
• Modul 2 prøven blev evalueret som en meget god prøveform. Da det fremover ifølge
bekendtgørelsen skal være en teoretisk prøve, skal den justeres med få tilpasninger.
Studierådet mener, at det således stadig bør være en prøve med kliniske elementer, men
den teoretiske del skal vægtes højere, og der skal gives karakter.
• HR redegjorde kort for prøven på modul 3, som også er en teoretisk prøve – den tænkte
form skal dog muligvis fremover ændres lidt, fordi der nu, ifølge den endelige
bekendtgørelse, også skal indgå patofysiologi. De andre prøver nævntes kort, men er
endnu ikke planlagt.
• Prøven i psykiatri og primær (modul 8/6) får samme form på de to kliniske
uddannelsessteder (og holdene vil stadig skulle deles som nu, derfor får nogle modul 8,
samtidig med at den anden halvdel af holdet får modul 6) – dog er februar 08 holdet kun
på 10 studerende, så de kan være samlet. Prøven bliver et skriftligt oplæg (synopsis)

efterfulgt af en reflexsionssamtale. Forslaget drøftes og studierådet anbefaler en
sproglig revidering.
4. Orientering fra arbejdsgruppen v/BG + HR
Orientering fra arbejdsgruppen om lokalt tillæg til Den Nationale Studieordning:
Den studerende i gruppen har afsluttet sin uddannelse. Da arbejdet snart er afsluttet, vil
man ikke inddrage en ny studerende på dette sene tidspunkt. Gruppen (HR & BG)
redegjorde for tankerne omkring dokumentation. Fremover skal der dokumenteres for
deltagelse i såvel teoretisk som klinisk del af uddannelsen. BG understregede, at de
kliniske vejledere på hospitalet er orienterede om, at de ikke skal skrive under på noget, de
ikke kan stå inde for.
5. Fremtidig godkendelse af kliniske undervisningssteder.
Studierådet drøftede papiret om fremtidig godkendelse af de kliniske uddannelsessteder. Vi
ønsker en formulering med mere ”lokalt præg” – f.eks. dækker titlerne ikke over de samme
funktioner i alle områder i regionen. Arbejdsgruppen om lokalt tillæg redigerer ud fra
”Rammer for sygeplejerskeuddannelsens kliniske del”, og giver papiret et lokalt tilsnit.
6. Orientering.
Kort orientering om omrokering:
• På skolen er Lene Folkmann Ipsen flyttet fra kursusafdelingen, og er blevet adjunkt på
sygeplejerskeuddannelsen. Gunhild Kock-Hansen er ansat i et 1-årigt vikariat samme sted.
Helene Rosendahl og Ellen Westh Jensen er flyttet fra grunduddannelserne til
kursusafdelingen, hvor også Jytte Lassen er tilbage efter en lang sygeperiode. På
grunduddannelserne er der derfor kommet 2 nye undervisere, nemlig Anne Lise Knoop og
Helle Skot-Hansen
• Britt Sommer er blevet klinisk underviser på Bornholms Hospital i en fuldtidsstilling.
7. Punkter til næste møde.
• De faste punkter
• Arbejdsgruppens tilbagemeldinger
• Datoer for næste møder
8. Ny mødedato – Torsdag den 22. maj 2008.
Kan denne ændres til tirsdag den 20. maj 2008?
Næste møde ændres efter Hanne Riis’ ønske til den 20. maj kl. 10 – 12.
9. Evt.
• Under dette punkt drøftes situationen med studerende i forbindelse med evt. strejke. Der
er en klar melding om, at det er skolens ansvar at tage hånd om de studerende, hvis de
kliniske uddannelsessteder ikke kan påtage sig opgaven.
• Fra praksis er der et ønske om at klinisk vejlederkursus snart udbydes igen. ÅT: Der er ved
at være mangel, men spørgsmålet er, om sygeplejerskerne kan undværes derude?
Derudover er det et ønske fra vejlederne, at der holdes et kursus/temadag om rollen som
eksaminator/censor. RK spørger, om det er på tide at lave et efteruddannelsesforløb for de
vejledere, der er uddannet for år tilbage? HR lover, at bringe disse ideer videre til
kursusafdelingen.

