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Referat
Lokalt strategisk samarbejdsforum for sygeplejerskeuddannelsen
Møde:

Torsdag den 31. maj 2018, kl. 14.00 – 15.30

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Rektorkontor

Deltagere:

Trine Dorow, Sundhedschef BRK
Anders Kalf-Hansen, Kvalitets- og uddannelseschef, Region H
Anne Regitze Lind-Holm, Rektor
Bonnie Gudbergsen, Uddannelsesleder, Referent
Afbud Niels R. Larsen, Hospitalsdirektør.

1. Velkommen og præsentationsrunde
Velkommen til ny rektor Anne Regitze Lind-Holm og gensidig præsentation, i forhold til
aktuelle uddannelsesmæssige opgaver og opmærksomhedspunkter.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde den 28/11-2017.
Klagevejledning til studerende vedr. kliniske undervisning, sendes til BHsund, så den kan
komme på hjemmeside og portalen.
Simulationsundervisning, der er afviklet møde mellem BHsund, Bonnie Gudbergsen og
BRK, Charlotte H. Larsen, med afdækning af muligheder for involvering af kliniske
kompetencer og ressourcer i simulationsbaseret undervisning
4. Nyuddannedes muligheder for ansættelse
En fælles drøftelse af ansættelsesmuligheder for vores nyuddannede sygeplejersker.
Umiddelbart forlyder det, at ingen af vore dimittender juni 2018 har fået job og flere er allerede
flyttet til København for at få job.
Hvad jer udvalgets umiddelbare vurdering? Hvad kan grundene være? Og er der nogle
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handlemuligheder?
Der er enighed om væsentligheden i, at de nyuddannede kommer i arbejde så hurtigt som
muligt og gerne på øen. Hverken Boh eller BRK kan genkende den aktuelle problemstilling, der
er ansat nyuddannede i begge områder. I juli 2018, har yderligere to nyuddannet fået arbejde på
øen.
BRK, har lavet et program for de ny ansatte ny uddannede, så læring og udvikling af relevante
kompetencer prioriteres. BOH, Ane Falk kvalitet og uddannelse inviteres til samarbejde om
”udveksling af sygeplejerske” mellem BRK og BOH.

5. Udviklingsprojekter i aftagerområdet og skolens/studerendes deltagelse
Sygeplejerskeuddannelsen vil prioritere at deltage i udviklingsprojekter sammen med praksis. En
fælles drøftelse af muligheder.
Hvilke veje kan være gode at gå i aftagerområderne for dels at være med i og dels initiere
projektmuligheder sammen med praksis?
Gensidig orientering om aktuelle og potentielle udviklingsprojekter. BRK har flere
projektbeskrivelser i proces og der er kontakt mellem BHsund og BRK i tre af projekterne.
BOH arbejder med driftsmålstyring, som et ledelsesredskab, med fokus på klinisk praksis,
ønskelig at involvere de studerende.
Udviklingshospitalet kunne også være et potentiale for samarbejde mellem BHsund og BOH.
6. Orientering og dialog om samarbejdet med Københavns Professionshøjskole (KP)
Herunder orientering om betydning for uddannelsesudvalg, ny studieordning, strategiske
overvejelser i samarbejdet med det lokale KP uddannelser
Der arbejdes med fælles studieordning for sygeplejerskeuddannelsen KP, BHsund er inddraget i
en sekundær position. De lokale kliniske samarbejdspartnere inviteres ind i en proces med
beskrivelse af de enkelte semestre fra efteråret 2018 til foråret 2019. ny studieordning træder i
kraft fra studiestart den 1.9.19.
Nyt uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen i KP er ikke etableret, BHsunds deltagelse
er således heller ikke afklaret. Drøftelse af om det vil være muligt at etablere et fælles strategisk
uddannelsesudvalg for sundhedsuddannelser på Bornholm.
7. Orientering og dialog om den forestående flytning i Campusfællesskabet
Status og strategiske overvejelser særligt med fokus på tværprofessionalitet inden for
sundhedsområdet.
Det forventes at fælles lokalisering med KP vil øge tværprofessionaliteten i uddannelserne og
udvikling af videngrundlaget og videndelingen p tværs af uddannelserne.
Etablering af struktur og samarbejdsfora er ved at blive etableret.
8. Gensidig orientering
BOH/kvalitet og uddannelse Et opmærksomhedspunkt er organiseringen af den kliniske
undervisning. Således har de tre kliniske undervisere ændret titel til uddannelseskoordinator og
klinisk underviser, funktionsområde inden for det prægraduate område. Medarbejder ansat til at
arbejde med det postgraduate område. Har fokus på tværprofessionalitet, uddannelse og
kompetenceudvikling, herunder afdækning af behov. Arbejder med at etablering af et 2 årigt
karriereforløb for nyuddannede sygeplejersker, BHsund er interesseret i et samarbejde med
inddragelse af EVU.
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Uge 34-44 2018, bliver SP i ny version implementeret på hospitalet.
Hospitalet har ikke mulighed for at prioritere deltagere til det planlagte diplommodul i
forandrings- og læreprocesser (klinisk vejleder II) i efteråret 2018. Diplommodulet udbydes i
foråret 2019, hvilket også er i orden for BRK.
Vicedirektør Anne Marie Hellebæk er ansat pr. 1. maj 2018
Udviklingsprojekt Nyt BOH er afsluttet. Således er sengepladserne samlet i A bygningen, med
et færre antal sengepladser.
BRK
Der implementeres nyt IT-system i efteråret 2018. projektleder Lisbeth Bøgild.
9. Kommende møder
For at kunne imødekomme Niels R. Larsens mulige deltagelse afvikles kommende møder ikke
torsdag.
mandag den 26.11.18 kl. 14.00 til 15.30
onsdag den 10.04.19 kl. 14.00 til 15.30

10. Eventuelt
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