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MØDEREFERAT:

Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 20. MAJ 2008

1. Valg af ordstyrer og referent
HR ordstyrer/ LG referent
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Studierådets sammensætning
BILAG:
· Medlemsliste.
Studierådet mangler pt. en del medlemmer/suppleanter. Således er såvel AaT som
JPJ fratrådt deres stillinger som mellemledere. Der mangler derfor en suppleant fra
mellemledere i primær, og både medlem og suppleant fra mellemledere på Bornholms
Hospital, da suppleant Peter Juul er konstitueret i højere stilling.
For kliniske undervisere/vejledere i psykiatrien mangler en suppleant.
Derudover er de 2 pladser for studerende + suppleanter ikke besat.
Rådet drøfter situationen. Skolens rektor vil skrive til undervisningsstederne, for at bede dem
finde nye repræsentanter. HR skriver igen et indlæg på Fronter til de studerende og
opfordrer dem til at vælge repræsentanter.

4. Orientering fra arbejdsgruppen v/BG + HR.
Godkendelse af kliniske undervisningssteder og forløb.
BILAG:
· Godkendelse af kliniske undervisningssteder og forløb.
Arbejdsgruppen orienterede om ”Godkendelse
Godkendelse af Kliniske undervisningssteder og –
forløb” (bilag).
Fristen for udfyldelse og tilbagemelding er den 1.november 2008. Senest den 1.
januar modtager undervisningsstederne svar på, om de er godkendt.
Lokalt vil man forsøge at planlægge sådan, at studerende kan følge patienter i forløb

på tværs af primær og sekundær sektor, dette er dog endnu ikke helt på plads. Studierådet
finder, at det vil skabe en meget god mulighed for læring, og opfordrer skolen til at bidrage til
processen med en temadag/eftermiddag, hvor såvel kliniske vejledere som ledere og andre
interesserede fra begge sektorer kan deltage, og finde inspiration til, hvordan sådanne forløb kan
planlægges.
I forhold til modul 5 – det tværfaglige modul - er der 2 temaer i uddannelsen – dels
Folkesundhedsvidenskab = sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, dels inklusion og
eksklusion i samfundet. Holdet deles, og arbejder på skift med temaerne. Det sidstnævnte tema
sker i samarbejde med de andre mellemlange videregående uddannelser på Bornholm. Således
har vi 2 fælles temadage i september med h.h.v. professorerne Bjarne Bruun Jensen og Bent
Madsen. Dette planlægges af en arbejdsgruppe fra alle 4 uddannelser.
Vi inddrager sundhedsplejen i dette moduls tema om sundhedsfremme, hvor de studerende i 3
dage også skal have fokus på det tværfaglige samarbejde omkring børn.
I forhold til det andet tema, planlægger vi med en studietur for ½ hold ad gangen, for
eksempel til ”Reden”, Sundholm eller lignende, hvor de studerende kan få erfaring i forhold til
de svage grupper, der er ”ekskluderet” af samfundet. De studerende kan selv komme med forslag
og arrangere studieturen.
Gruppen mangler at færdiggøre det tværfaglige modul, internationalisering samt samarbejdet
mellem uddannelsesinstitution og de kliniske undervisningssteder i det lokale tillæg til
studieordningen.
Den overordnede beskrivelse af prøverne i uddannelsen er på plads.
5. Orientering om konflikten.
HR orienterede om hvilke konsekvenser den igangværende konflikt får for de studerendes
uddannelsesforløb. En foreløbig plan vedlægges referatet (se bilag). Varer konflikten
længere end til den 9. juni, skal der udarbejdes en ny plan.
6. Orientering.
HR: Klinisk vejlederkursus starter i uge 43. Vi vil gerne have flere deltagere!
For allerede uddannede vejledere arrangerer efteruddannelsesafdelingen en temadag om
eksaminator-rollen. Desuden kan de melde sig til på de temadage, der er i vejlederkurset i
efteråret. Derudover kommer der et 4 dage langt forløb (2 x 2 dage) hvor der dels vil blive

sat fokus på problembaseret Læring, PBL, både den pædagogiske og praktiske del, og dels på
kommunikation.
Også vi har færre ansøgere via kvote to – et fælles problem for alle uddannelser.
Rektorforsamlingen vil søsætte en Image-kampagne, hvor der skal fokuseres på de gode ting i
faget.
Lokalt arbejder skolens PR - og IT udvalg (PIT) på reklamespots og en ny hjemmeside for at
tiltrække flere ansøgere.
Skolen har opsagt aftalen med biblioteket, hvilket betyder, at Ketty holder op til sommer. Fra
august varetages bibliotekarfunktionen af Sille, en nyansat lærer, der også har en
skolebibliotekaruddannelse. Hun er pt. på studiebesøg på nogle biblioteker, der betjener
andre sygeplejerskeuddannelser.

BG: På Hospitalet påtænker man at lave et ”inspirationsforløb” på 5 eftermiddage for de
kliniske vejledere i efteråret.
JR: I primær har Aase T fået et 11 måneders vikariat i Helle Alexandersens stilling (elever).
De kliniske vejledere vil gerne mødes, men der har ikke været ressourcer til det i foråret, bl.a. pga.
sygdom hos en af underviserne. Primær vil være interesserede i at få tilmeldt nogle på
vejlederkurset.
IB: I socialpsykiatrien har det også været et hektisk forår, bl.a. med kursus om handle-planer.
Vejlederkurser prioriteres også højt indenfor alle faggrupper. Endelig har man et sam-arbejde
med 4H om en happening i en majsmark – mangler dog penge til at gøre det helt som ønsket.
RK: Orienterede om den administrative struktur, der er ved at falde på plads i DSR-kredsen, der
dog fysisk stadig er spredt på 4 kontorer. RK hører til primærteamet, og Lisbeth Lærke til
hospitalsteamet, men lokalt sidder de stadig på Haslevej 50, og supplerer hinanden i forhold til
Bornholm. Der vil komme andre åbningstider o.l. Kontoret hører under kredsens administrative
kontorchef nu, og ikke som før under amtskredsformanden (nu en af kredsnæstformændene).
Huset har en vigtig funktion som ”Strejke-café” for hele Sundhedskartellet for tiden.
7. Punkter til næste møde.
Punkter til næste møde:
De faste punkter +
Orientering fra arbejdsgruppen
Status i forhold til ændrede uddannelsesforløb
Mødedatorække for efterår og forår.
8. Ny mødedatoer.
Næste møde bliver onsdag den 20. august kl. 10 – 12.
9. Evt.
Intet til referat under eventuelt.

