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Hvad har været positivt og hvad kan blive bedre i uddannelsen?
Ekstern undervisning
Generelt har de studerende oplevet, at de eksterne undervisere godt kunne være bedre forberedt ift. hvad
de skal undervise i. Derudover har de studerende oplevet, at de eksterne undervisere ikke altid har
tilstrækkelig viden ift. hvilket niveau de skal undervise på, samt hvad de studerende ved i forvejen.
Semester 6
De studerende har oplevet semester 6 som værende enormt presset især pga. de tre studieaktiviteter.
Nogle studerende beskriver det, som de manglede følelsen af at ”være studerende”, da de hele tiden skulle
forholde sig til en ny opgave.
Andre studerende har ikke oplevet presset på samme måde, ifølge dem afhænger det også af, hvornår
studieaktiviteterne ligger på semesteret, da det kan have betydning ift. hvor flydende forløbet opfattes.
Den tværprofessionelle studieaktivitet i København evalueres enormt positivt, der bruges ord som
”ekstremt givende”. De studerende oplevede, at det gav meget mening at få et indblik i, hvordan vi tænker
om hinanden (sygeplejersker/læger).
Semesterbeskrivelserne samt information om klinikperioder
De studerende har generelt et ønske om, at semesterbeskrivelserne kommer ud så tidligt som muligt, så de
bedre kan forberede sig. De studerende oplever at læringsudbytterne kan være meget svære og abstrakte
at forstå. De beskriver, at det er vigtigt, at semesteransvarlig forklarer og konkretiserer læringsudbytterne
grundigt ved semesterstart.
Derudover har de oplevet, at informationerne om, hvor de skulle i klinik henne, kommer meget sent.
It-systemerne
De studerende har oplevet at skulle forholde sig til mange ny it-systemer i løbet af uddannelsen. Derudover
oplever nogle studerende, at der er mange systemer, man skal forholde sig til samtidig. Systemer som ikke
”snakker sammen”, f.eks. Its-learning og Portalen. Andre studerende beskriver imidlertid, at Its-learning har
virket godt og været logisk at forstå og bruge, bl.a. evalueres app-en også positivt.
Det særlige ved Bhsund
Det har været givende med meget undervisning, det betyder noget at komme hen til undervisning. De
studerende synes, det er vigtigt, at atmosfæren og den samme ånd bevares i fremtiden på Campus.
De har oplevet at underviserne, leder og servicemedarbejder er nærværende, og de har haft en følelse af at
blive set som dem de er- at blive set som et menneske og ikke en ukendt studerede betyder meget.

De studerende har ligeledes oplevet fællesarealerne som positive, det at kunne få morgenmad hver dag,
det at skolen er døgnåbent. De har oplevet, at den tillid skolen viser de studerende, har betydet, at de også
har ”passet” på skolen. De studerende mener, at tilliden mellem skolen og de studerende kommer som en
følge af nærværet.
Overgangen til at være ny sygeplejerske
De studerende beskriver generelt, at de føler sig godt rustede til at starte som sygeplejerske. De føler, de
har grundfundamentet, men de er også bevidste om, at de skal ud og have erfaring og lære meget nyt.
De beskriver også, at det også afhænger meget af, hvad man tror om sig selv.
De studerende beskriver, at det har stor betydning, at aftageområdet møder op den dag, de er inviteret til
at fortælle om deres arbejdsplads. Møder de ikke op, oplever de studerende, at det føles som, at man ikke
prioriteter nye sygeplejersker. De beskriver ligeledes, at det er vigtigt, hvis man vil fastholde nye
sygeplejersker på Bornholm.
Følelsen af at blive medinddraget
De studerende beskriver, at de har følt sig medinddragede i løbet af uddannelsen. Der er meget god
mulighed for at deltage i diverse udvalg, hvis man ønsker. De har også oplevet, at deres evalueringer bliver
taget seriøst og at der udvikles ift. eventuelle kritikpunkter. De har følt sig hørt.
Hvad kan gøres bedre?
Vigtigt med boliger, der er øremærket til studerende på videregående uddannelser. Det betyder noget at
bo sammen med andre studerende. Vigtigt med boligmiljøer, hvor der er samlet voksne studerende.
Det opleves som hårdt at bo med unge studerende, der f.eks. larmer.
Det ville også være fint, hvis Bhsund på hjemmesiden kunne skrive ”vi anbefaler følgende boliger…”

