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Mødeindkaldelse
Udvalg:

Lokalt strategisk samarbejdsforum for sygeplejerskeuddannelsen.

Møde :

Torsdag den 01. december 2016, kl. 13.30 – 15.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Rektorkontor

Medlemmer:

Trine Dorow, BRK
Anette Kragh, BOH
Kirsa Ahlebæk, BHSUND
Bonnie Gudbergsen, BHSUND, tilforordnet, referent

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Rektor

Referat:

Lokalt strategisk samarbejdsforum for
sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 01. DECEMBER 2016

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt. Fremtidig procedurer i henhold til kommissoriet.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Fremtidigt punkt på dagsordenen: gensidig orientering
3. Opfølgning på sidste møde 17. marts 2016
Den øgede dimensionering er trådt i kraft ved optaget 16.
4. Dimensionering sygeplejerskeuddannelsen
Uddannelsen er demissioneret til 40 studerende om året, studiestart 1. februar og 1. september.
Aktuelt går 2016 optaget godt, der er startet 21 studerende pr. 1 sept. og der er tilsagn fra 20 på
februar holdet og stadig kvalificerede ansøgere på standby listen.
Der arbejdes målrettet på at sikre kvalitet i de ekstra kliniske undervisningspladser. Aktuelt er
både Bornholms hospital og BRK i gang med organisationsudvikling, der også har indflydelse
på de kliniske undervisningssteder. Desuden ses en stor mobilitet blandt de kliniske vejledere.
5. Rekruttering og fastholdelse af sygeplejerskestuderende
Aktuelt er der god søgning på uddannelsen, væsentligt at fastholde dette ved at brande
uddannelsen i forhold til det Bornholm og uddannelsen har at tilbyde. Gode boligforhold for
studerende på videregående uddannelser skal forsøges understøttes. Uddannelsen har fokus på
nøgletal og udviklingen i forhold til gennemførelse 1. år og fuldførelsesprocent.
6. Ny uddannelse – hvor langt er vi?
Semesteruddannelsen er under udvikling og implementering. Der arbejdes på tværs af sektorer
og skolen med at sikre undervisningstiltag og læringsforløb, der skaber mening og sammenhæng
for de studerende. Processen er positiv og der er fokus på at finde muligheder.
Pr. 1.9.17 overgår alle hold til semesteruddannelsen, dog ikke hold E14, der færdiggør deres
uddannelse i efteråret 17. Der skal udarbejdes overgangsordning for 3 hold.
7. Mini-akkreditering
Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm får besøg af et eksternt panel den 13.12.16. Der bliver

udarbejdet en vurderingsrapport der sammen med det ”store kvalitets notat” skal udgøre
grundlaget for det videre arbejde frem mod UCCs institutionsakkreditering i 2017.
8. Evt.
Kvalitets og uddannelsesafdelingen på hospitalet arbejder med at få 12. modul studerende
involveret i projekt ”udviklings hospital”. Desuden er der fokus på læringsmiljøet i hele
organisationen. Hospitalets tværfaglige uddannelsesråd, TUR, har iværksat evalueringsmøder
med de uddannelsessøgende og vejlederne. Data er indsamlet, resultater endnu ikke
tilgængelige.
9. Kommende møder 2017
Torsdag den 18. maj kl. 14.00 – 15.30
Tirsdag den 28. november kl. 14.00 – 15.30

