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Referat
1. Evalueringsresultater fra klinisk undervisning
Vinni Johansen, klinisk underviser Bornholms hospital deltager og fortæller om evalueringsresultatet og
arbejdet med at tolke resultaterne i UDEVA. PP præsenteret af Vinni vedlagt dette referat.
Vinni skitserer, at der er store problemer med at hente data i UDEVA, og mener ikke, at resultater er
gennemskuelige og kun anvendelige i nogen grad. En problematik som er påpeget ad flere omgange.
UCC og metropol afholder ikke semestre ens – hvorfor der pt arbejdes med en overgangsmodel. Det er
et skal anvende system. I 2019 kommer en ny evaluerings form ifølge Vinni. Teoretisk evaluering sker
via Survey eksakt.
Således kan kort resumeres fra mødet:
UDEVA er et evaluerings- og forbedringsredskab af de studerendes kliniske undervisning. Målingen
kan bruges til at afdække om den kliniske undervisning ligger på et højt niveau eller om, der er områder,
hvor der er indikation for forbedringer.
Kondensering af resultater af Vinni viser, at der er behov for forbedring vedrørende:
•
•
•

Vejledning, feedback, læring
Mulighed for faglig refleksion
En bedre forståelse for de studerendes rolle

De studerende til mødet udtrykker bekymring om, at evalueringer kan læses helt ned på enkelt
studerende niveau – man kan regne det ud, idet få stud. har været i afd. På mødet udtrykkes, at de
studerende skal henvende sig til de kliniske undervisere med de problematikker de oplever der kan stå i
vejen for deres læring i klinikken. Det påpeges, at det er yderst problematisk, at der ikke kommer til at
ligge et evalueringsresultat af semester 6 og at LKS er et relevant forum til at drøftelse mere
overordnede evaluerings resultater.
Med det sigte, at bringe resultaterne på et højere niveau, besluttes det, at evalueringsresultater fra hhv
klinik og teori skal drøftes i LKS sammenhæng med en fastlagt kadence. Til opstart, to gange om året,
på møderne i marts og september.
2. Fælles studieordning for sygeplejeuddannelsen Professionshøjskolen København - Hvad
betyder det for uddannelsen på Bornholm?
UCC og Metropol er fusioneret pr. 1 marts. Hedder nu Københavns Professionshøjskole. Vi har fortsat
driftsoverenskomst for 2018. Samlet set forventes, at fusionen kommer til at betyde mange ændringer
ind i sygeplejerske udd. Der skal laves fælles studieordning for de to skoler. Professionshøjskolen
København – regner med at lave temaer, som der skal arbejdes med. Studieordning skal være færdig
august 2018, herefter skal der udarbejdes nye semesterbeskrivelser, som træder i kraft ved studiestart
september 2019. Hvorvidt der kommer overgangsordninger, ligger ikke helt klart endnu.
Godkendelse af de kliniske undervisningssteder
Godkendelser er ved at være i hus. De godkendte er tilgængelige på portalen. Der mangler endnu
enkelte godkendelser.
Annette spørger ind til ønske systemer ifht. klinik, da de studerende oplever, at de ikke få deres ønsker
opfyldt. Bonnie forklarer kort hvordan systemet fungerer. Hvis man ikke få opfyldt sit ønske, er det
ikke sådan, at Bonnie kan flytte rundt på pladserne. Hvis der oplagte systemfejl kan de studerende til
gengæld henvende sig hos Bonnie.
3. Kvalitetsarbejdet
Revision af kvalitetshåndbogen, kvalitetsområde 1, de studerendes læringsudbytter, med fokus på
feedback, studiestart og faglig progression igennem uddannelsen er i gang. Kan ses på portalen, når den
er færdig udarbejdet.
4. Gensidig orientering
Hospital: Det nye system: VAR - PPS. Går ikke stedet for de lokale VIP. Således er der nu adgang til
dette system fra både primær og sekundær. Studerende: Travlt i studiet. Social psykiatri: I lørdags
genstartet, at der er åbent på Midtpunktet på lørdage. Hvilket er modtaget meget positivt af både
brugere og medarbejdere. Nye besparelser på trapperne. Nina, DSR: Mange medarbejdere på vej på
pension. Lisbets Lærkes stilling er genopslået – der er et fint ansøgerfelt. BRK. Mange stud. på vej ud –
modtager på fra alle semestre. Vejledere har flyttet rundt i stillingerne, men vejledere på alle
afdelingerne. Kan anvende VAR helsecare er procedre og vidensdatabase – nyt og bruger venligt
design. At de studerende er der får lov til at følge borgeren er der stor fokus på i arbejdet i BRK.
Bhsund: Orienteringsrunden. Skal ansætte ny rektor – gerne fra 1. maj. Kirsa har afskedsreception 6.
april.
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