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1.

Valg af ordstyrer og referent
Hanne Riis blev valgt som ordstyrer og Laila Busted blev valgt som referent.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Studierådets sammensætning
Listen over studierådets medlemmer er revideret (se bilag).
Der er følgende ændringer, Karin Riis er nu medlem af Studierådet og repræsenterer
mellemlederne inden for primærområdet.
Oversygeplejerske Peter Juul fra Bornholms Hospital prøver at få valgt fra mellemlederne
på Bornholms Hospital.
Der er fortsat ikke valgt nogen sygeplejestuderende til Studierådet.
Uddannelsesleder, Hanne Riis, vil prøve alternative metoder for at finde repræsentanter
fra de sygeplejestuderende. Der vil blive indkaldt til et stormøde blandt de studerende,
hvor der vil blive orienteret om de forskellige fora Skolen har og om de studerendes
repræsentationer heri – samt opfordre til valg og deltagelse.

4.

Orientering fra arbejdsgruppen v/BG + HR.
BILAG:
Lokalt tillæg til bekendtgørelsen
Bilaget: Lokalt tillæg til bekendtgørelsen, blev drøftet og enkelte ændringer foretaget.
Det blev kommenteret, om kravet til lægeerklæring for at opnå en sygeeksamen var en
gammeldags formulering, svaret hertil er, at idet dette er lovbestemt, kan vi ikke ændre
på det.
Der blev kommenteret på afsnittet om tværfaglighed, om ikke det var for snævert
udelukkende at se tværfaglighed som en mulighed med lærer-, pædagog- og
socialrådgiverstuderende. Dette afsnit blev herefter gjort bredere, så det også inkluderer
studiebesøg hos uddannede tværfaglige personalesamarbejdspartnere inden for
sundhedsvæsnet.
Hanne Riis retter kommentarer ind i bilaget, og bilaget er nu godkendt i Studierådet.
Kirsa Ahlebæk tager bilaget med på Bestyrelsesmødet, til godkendelse hér.

5.

Status i forhold til ændrede udannelsesforløb

Der blev gjort status over foråret strejke blandt sygeplejersker, og den konsekvens det har
fået for de forskellige studerendes uddannelsesforløb fremover. Hold 2005 får lavet
individuelle studieplaner, for de fleste betyder det, at den valgfrie klinik i efteråret bliver
inddraget til den kliniske undervisning de mistede i foråret på hospitalet. Hold 2006 får
ændrede vilkår for eksamener i det primære område. Hold 2007 har mistet det meste af
modul 4 klinik – det får den betydning, at der fremover i dette holds kliniske
undervisning skal være en særlig opmærksomhed på de grundlæggende færdigheder, selv
om de er i klinik i primær, psykiatri eller på hospitalet.
6.

Mødedatoer og evt. temaer for efteråret 08 og foråret 09
Efterår: Møde den 13. november 2008 kl. 9.00
Forår: Møde den 19. marts 2008 kl. 9.00
Tema på novembermødet bliver rekruttering og fastholdelse samt hvordan undgås
frafald.
Randy Korp vil se på, om DSR arbejder med noget lignende.
Hanne Riis vil orientere om, hvad skolen har gjort i rekrutteringsøjemed
Bonnie Gudbergsen vil fortælle om sine oplevelser med skiftet i, hvordan hun i dag
klargør de studerendes behov for læring i forhold til tidligere, og hvori udfordringen
består i dag.

7.

Orientering
Karin Riis er nyudpeget leder for teamet af sygeplejersker i virksomheden indenfor
plejehjemsområdet.
Bonnie Gudbergsen orienterer om, at uddannelsesafdelingen på Bornholms Hospital er
kommet ind under en stabsfunktion til hospitalsledelsen – Kvalitet og uddannelse.
Chefen hér er Anette Krag. Afdelingen består af uddannelse, IT-sekretariat,
lægesekretærprojekt, kvalitetssikring, akkreditering og patientsikring.
Derudover arrangerer uddannelsesteamet på hospitalet undervisningsforløb for de
kliniske vejledere. Introduktion til bl.a. evidens, kliniske retningslinier og
litteratursøgning.
Hanne Riis orienterer om, at hold 2008-august p.t. består af 14-15 nye studerende.
Der er 13 tilmeldte på Kursusafdelingens vejlederkursus i efteråret.
Randy Korp orienterede om, at DSR arbejder med den nye administrative struktur. De
faglige sekretærer arbejder meget i Kbh-området for at bevare repræsentationen i det
lokale.
Ingrid Bentsen orienter om, at brugere og personale i social-psykiatrien har en fælles
temadag i efteråret om Recovery.

8.

Punkter/temaer til næste møde den ….
Næste møde er den 13. november 2008 kl. 9.00.
Temaet er rekruttering og fastholdelse samt hvordan undgås frafald.

9.

Evt.
Kursusafdelingen afholder 2 temadage i uge 45. Tirsdag den 4. november med Linda
Kragelund og torsdag den 6. november med Knud Illeris.

