Kommissorium for
Lokalt strategisk samarbejdsforum for sygeplejerskeskeuddannelsen
Lokalt strategisk samarbejdsforum er et forum om klinisk undervisning i
sygeplejerskeuddannelsen, der har et strategisk fokus på at bidrage til at sikre fælles retning,
rammer og vilkår for, at der uddannes sygeplejersker med et højt og relevant kompetenceniveau
på Bornholm.
Udvalget består af repræsentanter for de aktører, der har strategisk beslutningsniveau, har viden
om og indflydelse på disse områder i henholdsvis Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole,
Bornholms Regionskommune og Region hovedstaden

Formål, mål og opgaver
Formålet er at bidrage til fortsat kvalificering af den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen ved
at:









Bidrage til informations-flow til og fra uddannelsesinstitutionen og de institutioner i
kommunen og i regionen, der bidrager til klinisk undervisning af sygeplejestuderende
Sikre vidensdeling om udvikling, som har indflydelse på uddannelsesområdet bl.a.
bekendtgørelse, studieordning og det politiske område
Sikre vidensdeling om relevante strategier og bevægelser i institutioner, der har betydning
for den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende
Give anbefalinger fx til uddannelsesinstitutionen, regionale institutioner, kommunen og
det Lokale Kliniske Samarbejdsforum m.fl. i forhold til udvikling og tiltag, der handler om
klinisk uddannelse
Drøfte emner og problemstillinger, der er relevante og aktuelle i forhold til arbejdet i det
Lokale Kliniske Samarbejdsforum. Emnerne bringes op i Lokalt Strategisk Samarbejdsforum
på et taktisk og strategisk niveau
Drøfte studerendes og dimittenders handlekompetencer og færdigheder

Udvalgets arbejde skal i høj grad ses i sammenhæng med opgaver og formål for Lokalt Klinisk
Samarbejdsforum.
Lokalt Strategisk Samarbejdsforum skal især beskæftige sig med samarbejdet om klinisk
uddannelse på et strategisk og taktisk niveau, dvs. bidrage til at tydeliggøre retning og
beslutningsveje for det strategisk operationelle samarbejde om klinisk undervisning, der foregår i
Lokalt Klinisk Samarbejdsforum.

Sammensætning og konstituering
Repræsentationen fordeler sig på tre områder: skolen, regionen og regionskommunen.
Fordelingen i de tre repræsentationsområder aftales internt og meddeles til skolen. Ændringer i
repræsentationen meldes hurtigst muligt og løbende ind.
Repræsentationen for hvert område har ansvar for, at man dels repræsenterer sit område, når
man i dette forum drøfter klinisk uddannelse, dels forpligter sig til at bære viden og anbefalinger
fra dette forum tilbage til sit område, der altså er bredere end ens egen organisation.
Udvalget har mulighed for at invitere andre repræsentanter til drøftelse af punkter på
dagsordenen.
Formandskabet varetages af uddannelsesinstitutionen.

Møder








Der afholdes 2 møder årligt
Formanden har ansvar for indkaldelse, dagsorden og afholdes af møder
Særlige ønsker til dagsorden indsendes senest 14 dage før møde
Dagsorden med bilag udsendes senest 7 dage før mødet
Der tages referat af møderne. Opgaven som referent varetages af skolen
Referatet godkendes af mødedeltagerne senest 14 dage efter mødet
Godkendte referater lægges på hjemmesiden for sygeplejerskeuddannelsen
www.bhsund.dk
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