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Referat

Lokalt strategisk samarbejdsforum for
sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 28. NOVEMBER 2017

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på sidste møde den 16. maj 2017
Organisering af vejlederfunktion i klinisk undervisning
Opfølgning fra sekundærområdet ikke muligt, da området ikke er repræsenteret ved mødet.
Opfølgning fra primærområdet, der arbejdes på forskellige fronter, dels er der prioriteret
uddannelse af kliniske vejledere, som bl.a. giver mulighed for at organisere læringsforløb på
tværs af forskellige områder, styrkelse af den ledelsesmæssige forankring i uddannelsen, arbejder
med uddannelsen i bredden og invitere studerende ind, der har interesser som matcher
læringsmulighederne.
3. Vejledning til klager over klinikken
BRK udarbejder i første omgang en klagevejledning der bliver lagt på BRK intranet og desuden
fremsendes til Bhsund, der sørger for at den bliver tilgængelig på de studerendes it-platform.
4. Samarbejde om studerendes mulighed for deltagelse i udviklingsprojekter i klinikken
Aktuelt tiltag i forhold til et samarbejde mellem skolen og BRK om projektet ”Fællesskab og
trivsel i Nordparken”, Bo42 og BRK, Center for sundhed.
For at facilitere de fremtidige samarbejdsmuligheder om udviklingsprojekter indkaldes
uddannelsesleder, BG, af BRK til møde med bl.a. det tværgående sundhedsteam BRK.
5. Sygeplejerskeuddannelsens vision og strategi i forhold til simulationsundervisning.
Simulationsbaseret undervisning forstås som en mulighed for skabe sammenhæng i
uddannelsen på tværs af skole og klinik, det er derfor også væsentlig, at det bliver en fælles
vision og strategi for uddannelsen.
BG indkalder, ledere af sygeplejen og uddannelsessygeplejerske BRK, til en faglig drøftelse af
muligheder for involvering af kliniske kompetencer og ressourcer i simulationsbaseret
undervisning.
6. Fusion mellem Metropol og UCC
Fusionen er planlagt til den 01.03.18. Stefan Hermann er ansat som ny rektor for Københavns
Professionshøjskole, Copenhagen University College, UCC.
Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm laver driftsoverenskomst med det nuværende UCC, som
forventes at gælde i 2018.

7. Indflytning Campus
Processen kører planmæssigt, skolen fraflytter Industrivej ultimo juni 2018 og Ullasvej ultimo
juli 2018.
8. Gensidig orientering
Sygeplejerskeuddannelsen:
Udpegning af ny bestyrelse for skolen er i proces.
Akkrediteringsprocessen i UCC er afbrudt før sidste audit runde. Akkrediteringsinstitutionen,
AI, har udarbejdet 10 anbefalinger på baggrund af første audit og det indsendte
dokumentationsmateriale.
BRK:
Den kommunale sygepleje har haft patientrettet tilsyn, af styrelsen for patientsikkerhed, STPS.
Forventning om at tilsynet er gået godt.
9. Kommende møder i 2018:
onsdag den 30.05.18 kl. 14.00 til 15.30
torsdag den 29.11.18 kl. 14.00 til 15.30
10. Eventuelt

