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Uddannelseslederen har ordet
Vigtige datoer

Semesteret kører med fuld fart. På studiemiljøområdet er der
gang i både de faglige og sociale tiltag, håber I har mulighed for
at støtte op og være en del af uddannelsens fællesskab. Vi har
indledt samarbejde med udviklingshospitalet om studerendes
deltagelse i udvalgte projektforløb og er åbne for projekter i
kommunen og psykiatrien. Studerende deltager i arbejdsgruppe
vedr. indflytning i Campus Bornholm. Det forventes at blive til
sommeren 2018, således at vi starter efterårssemesteret 2018
på CB.
Uddannelsens evalueringskultur udvikler sig og vi arbejder med
nye tiltag på forskellige niveauer. Eksempelvis har vi besøgt et
hold for at få uddybet en skriftlig evaluering, det kalder vi dialogmøder. Vi arbejder med at gøre evalueringsresultater og opfølgningstiltag mere tilgængelige både på zonen og hjemmesiden, håber I kan finde dem. Vi har fokus på gruppeprocesser, da
det er noget der går igen i evalueringerne. I den sammenhæng
samarbejder vi med Studenterrådgivningen og forventer os meget i forhold til deres perspektiv og erfaring i arbejdet med studerende. En afgørende faktor i evalueringskulturen er jeres
skriftlige og mundtlige evalueringer, I svarer og det er så godt,
vi vil gerne have de sidste med. Hvis I har nogen ideer, så kig
ind til mig.
Vores samarbejde med UCC er aktuelt præget af institutionsakkrediteringen. Vi får besøg af akkrediteringspanelet, der både
skal tale med studerende, undervisere og ledelsen, udgangs-

5/10

Heldagsmøde med de kliniske
vejledere og underviserne

6/10

Fest - Glimmer og glitter

11/10 Studiecafe - Et studieliv i balance
26/10 Simulationsgruppen tilbyder
workshop
2/11

Alumne arrangement

15/11 Besøg af det internationale
Akkrediteringspanel
24/11 Studietur til KBH.
8/12

Fredagscafe

D. 21 og 22 september 2017 deltog jeg i ”8th international nursing and
midwifery student conference in spiritual care” i København sammen med
Pernille og Kirstine.
Grunden til jeg deltog var, at jeg havde set et opslag fra skolen om at man
kunne indsende et abstract af en opgave man havde lavet, og derved kunne blive udvalgt til at deltage i konferencen. Jeg indsendte derfor et abstract i foråret, og et par måneder senere fik jeg besked om at jeg var udvalgt.
Selve konferencen blev holdt på Diakonissestiftelsen. Det var en konference hvor ca. 190 deltog med hver deres baggrund - nogle var studerende,
andre var lærer, sygeplejersker, jordemødre eller professorer mm. Fælles
for alle var at vi havde en interesse i åndelig omsorg og ville vide mere.
I de to dage som konferencen varede var der fælles foredrag om formiddagen og eftermiddagen med forskellige emner inden for åndelig omsorg, og
i 2 timer hver dag var der 6 workshops på samme tid, som man kunne melde sig til, alt efter interesse. Jeg var blevet valgt ud til at skulle holde en præsentation af min modul 9 eksamens opgave som jeg havde skrevet om ”Moral distress”. Jeg holdte min præsentation i et klasselokale,
hvor jeg havde forberedt et powerpoint. Jeg havde ikke regnet med der ville være så stor interesse for at
høre min præsentation da der var mange andre spændende fremlæggelser og workshops på samme tid som
mit, men lokalet var proppet.
Fremlæggelsen foregik på engelsk da konferencen jo var international, og jeg fortalte om hvordan jeg havde
lavet min opgave – helt fra valg af emne til litteratursøgning og fund. Fremlæggelsen gik rigtig godt på trods
af jeg var meget nervøs og der var stor interesse for mit emne, og en del henvendte sig til mig bagefter.
Det var en kæmpe oplevelse som jeg klart ville kunne anbefale til alle på studiet, og som færdiguddannet.
Man får en chance for at få en masse ny viden og inspiration samt møde en masse nye mennesker fra hele

Simulation og færdighedstræning i studiet Gunhild Koch-Hansen
I ny sygeplejerskeuddannelse, er der skruet op for, at der skal implementeres
mere undervisningen af studerende i simulationsenhed. Et krav som falder helt
i tråd med, at I har evalueret, at I gerne vil mere i simulationsenheden. Der ud
over ser vi i undervisergruppen også et stort potentiale i undervisning der foregår i en simulationsenhed.
I forbindelse med, at vi skal skrue op for simulationsundervisning, har vi indkøbt Resusci Anne, som er en mannequin simulator der både kan tale, trække
vejret og få hjertestop. Hun bliver jeres ven, men pas på hende og hendes tilhørerende elektroniske grej - hun koster lige så meget som en ny Opel. Vi har
indkøbt diverse remedier bl.a. et par torso, hvorpå der kan lægges sonde og
anlægges kateter a demure. Der er indrettet et medicinrum, hvor der bliver
mulighed for, at øve dossering og at blande medicin.
I siget mod at inddrage studerende i dette store udviklingsarbejde, er der oprettet en ”arbejdsgruppe” som vil invitere til færdighedstræningsseancer efter
skoletid. Der blev før sommerferien afviklet en færdighedstræningsseance omkring det at anlægge sonde. Efter sommerferien vil de invitere til en seance
om at anlægge katheter a demure. En sygeplejerske fra primær vil komme på
besøg i denne workshop. For tilmelding til workshop, som er efter 1. til mølle
princip, og andre aktiviteter i simenheden - se opslagstavle og studiezonen.

Mulighed for at øve færdigheder

I skal vide, at I altid er
velkommen til at låne
simulationslokalet til at
øve faglige emner – I
skal blot henvende jer
til Gunhild.

Psykiatri sommerskole 2017 Anne-Sophie Welcher og Grassias Iragai Kabayu semester 5
Langt ude, gemt bag høje vidtstrakte træer langs Roskilde smukke fjord lå et lille cirkustelt og
en campingvogn, hvor Psykiatri sommerskolen blev afholdt. Det første indtryk af lejeren var et
overvældende antal af telte samtidig med, at der herskede en meget åben, varm og imødekommende stemning. Der blev sørget for os som fine gæster, alt fra store lækre eksotiske buffeter tre gange om dagen plus KAGE, til ekstra tæpper til de iskolde nætter. På den sidste aften blev vi underholdt af en pudseløjerlig og festlig musiker, som fik samtlige sygeplejestuderende op at skåle og skråle.
De 3 dage vi var på lejeren forløb hurtigt pga. de mange inspirerende og læreringsrige foredrag (selv Grassias holdt sig vågen). Vi fik vist den historiske udvikling af psykiatrien, fra dengang man mente at psykisk sygdom var uopdragenhed og skulle afstraffes til nu, hvor man begynder at fokusere på Recovery.

Talentspor Pernille og Kirstine

International Council of Nurses 2017 /Ida Krebs semester 6
Jeg var med på ICN kongres i Barcelona, hvilket var meget spændende og fagligt utroligt givende. Der var samlet sygeplejersker fra hele verden, hvilket rummede en kæmpe mangfoldighed.
Ved at se alle disse forskelligheder, fik det mig til at reflektere over, at der jo ikke kun er én
måde at være sygeplejerske på, der er utallige og alle disse måder skal bruges til at skabe.
Skabe inspiration, skabe sammenhold, skabe et sted at reflektere over problematikker man møder på tværs af lande. Vi er forskellige, men vi yder samme indsats. Det var en øjenåbner, at
høre alle de forskellige forskere, der berettede om deres forskning, det gav bl.a. en større indsigt i forskellige kulturbaggrunde.
De forskellige oplæg gav mig som studerende en større lyst til at forstå, dygtiggøre mig, specialisere mig og ikke mindst forblive nysgerrig i det spændende fag vi er i – så vi alle kan løfte i
flok på tværs af lande og kulturer, og derved hjælpe hinanden til vores fælles forbedring af
kompetencer.

Vær med til at udvikle ideen om et nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev kan gå mange veje, vær meget gerne med til at præge det,
kom med ideer og kommentarer, så det bliver levende og interessant.
Tak til dem der har bidraget i denne omgang, dejligt at I har brugt tid på at
formidle jer om de spændende aktiviteter i har været en del af.

Send dine ideer og indslag til
Bonnie.gudbergsen@bhsund.dk

