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Udvalg:

Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen.

Møde nr. 10:

Tirsdag den 22. september 2009, kl. 08.30 – 11.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Hanne Sletterøds kontor

Deltagere:

Hanne Sletterød
Bonnie Gudbergsen
Birgitte Pihl
Randy Korp
Lis Gees
Karin Svit Riis
Anne-Grethe Kaas Claesson
Ingrid Bentsen
Kirsa Ahlebæk

Afbud:

Hanne H. Petersen. Derudover var stud. Lizzie Jørgensen fraværende.

Referat:

Se næste side.

Referentens
bemærkninger:

Jeg beklager meget, men jeg havde glemt dette referat, og kan ikke finde alle mine notater, så hvis et
medlem er glemt i oversigten el.lign. undskylder jeg. Bemærkninger til referatet må komme på mødet, og
tilføjes i næste referat.

Med venlig hilsen

Lis Gees
Sygeplejelærer

Referat fra
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 22. SEPTEMBER 2009

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne S. er ordstyrer/ Lis Gees referent

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Studierådets sammensætning – ved Randy Korps udtrædelse
BILAG:
Medlemsoversigt
Randy Korp træder ud af studierådet pga. pensionering. Det er endnu uvist hvem DSR’s kreds
Hovedstaden vil udpege såvel i studierådet som i skolens bestyrelse (næstformand Elisabeth
Wichmann stiller ikke op til genvalg) – muligvis vil næstformand Vibeke Schaltz træde ind i
stedet.
Ligeledes drøftes suppleantudpegningerne.
På et tidligere møde blev det besluttet, at Jette Riis Pedersen flytter ned som Hanne H. P.’s
suppleant i psykiatrien. Der skal derfor udpeges en anden suppleant for kliniske undervisere i
primærområdet. Birgitte Pihl vil melde et navn ind snarest.

4. Akkreditering

Hanne Sletterød orienterede om, at akkreditering er i gang rundt omkring på institutionerne,
men vores ønske om at blive akkrediteret er ikke blevet imødekommet. Hvis vi fusionerer, ser
det ud som om det fremover er hele institutionen (professionshøjskolen/University College
(UC)) der bliver akkrediteret, ikke de enkelte uddannelser, så muligvis skal vi slet ikke igennem
samme proces.

5. Fusion/Campus

Bestyrelserne arbejder på at Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole skal fusionere med UCC
= University College Capital den 1. januar 2010. Samtidigt med dette indgår vi stadig i
samarbejdet omkring et Campus på Bornholm, hvor vi håber at også MVU-uddannelserne oppe
på Snorrebakken vil flytte ind.
Der er dog ikke helt klare udmeldinger fra Undervisningsministeriet.
Punktet kommer på igen på næste studierådsmøde.

6. Ad hoc gruppen om rekruttering og frafald.
Ad hoc gruppen har valgt at koncentrere sig om frafald/fastholdelse, da der siden gruppen blev
nedsat har kørt en landsdækkende rekrutteringskampagne ”Hvid Zone”, og man afventer
evaluering af denne indsats. Gruppen vil derfor lave et focusgruppeinterview med studerende
omkring fastholdelse.

7. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter.
Punktet drøftes – der er kommet forskellige udmeldinger, dels fra Rektorforsamlingen, som
ønsker skærpelse omkring retningslinjerne om tilsagn, dels omkring Bornholms Hospitals

opfattelse af, at når studerende indgår i det daglige arbejde, er de omfattet af patienternes
(generelle) tilsagn.
Det er også uklart, hvor, hvordan og hvem der skulle være ansvarlig for opbevarelse og
destruktion af skriftlige tilsagn.
Den foreløbige, salomonske løsning er, at den kliniske vejleder sikrer, at der i
sygeplejejournal/cardex el.lign. er noteret, at den studerende har fået pt./borgers tilsagn.

8. Modul 11 og 12.

Der skal udarbejdes modulbeskrivelse for modulerne 11 & 12 (klinisk uddannelse).
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle relevante områder.

9. Mødedatoer og evt. temaer for foråret 2010.

Næste studierådsmøde bliver den 3. december 2009 kl. 8.30 – 11.
Ved dette møde ligger der forslag til datoer for de næste møder.

10. Orientering
Vi tog en kort runde, herunder tog vi afsked med Randy Korp.
Intet til referat.

11. Punkter til næste møde
Ud over de faste punkter:






Bemærkninger til referatet
Studierådets sammensætning
Fusion/ Campus
Ad hoc gruppen/ Fastholdelse
Mødedatoer og evt. temaer

12. Evt.
Intet til referat

