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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Velkommen og 
præsentation af dagsorden 
 

Godkendelse af dagsorden   
 

Godkendt 

Status Covid-19  Gensidig orientering og drøftelse 
af Covid-19 situationen og 
restriktioner samt betydning for 
uddannelsen  

 Gyldigt Corona-pas skal kunne fremvises på Campus, der 
foretages stikprøvekontor 2 x om ugen.  
Det samme kommer til at gælde for de studerende som 
er i klinik på hospitalet – stikprøvekontrol vil der også 
blive fundet en form på. De studerende på BoH er 
informeret om ovenstående 
Primær afventer en nærmere instruks herfor. 

Deltagere:  
Klinisk underviser BoH Anja Katrine Pedersen, Uddannelsessygeplejersker BRK Birgitte Pihl og Jette Riis Nielsen, Uddannelsesleder, Bhsund Bonnie 
Gudbergsen, Leder Social Psykiatrien BRK Ingrid Bentsen, Leder af sygeplejen BRK Charlotte Høffding Larsen, Lektor, Bhsund, Gunhild Koch-Hansen, 
Rektor, Bhsund Pia Palnæs-Hansen, Afdelingssygeplejerske BoH Anne-Grethe Kaas Claesson, Studerende Pauline Spangenberg 
Afbud, Pia, Pauline, Birgitte, Ingrid, Charlotte 
Referent: Lektor Gunhild Koch-Hansen 
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

 
Campusfællesskabet 
Minervavej 1 
3700 Rønne 
TLF.36982900 
bhsund@bhsund.dk 
www.bhsund.dk 
CVR 29547807 

Dato 15.12.21 

Referat  
Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Tirsdag den 02.12.21 kl. 14.00 til 15.30  
Lokale 1.190   
 
 

mailto:bhsund@bhsund.dk
http://www.bhsund.dk/
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TEMA: Niveau, Indhold og 
tilrettelæggelse 
 
Pædagogisk udvikling og  
kvalitet i undervisning 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drøftelse og beslutning om 
årsplan for 2022 

Overgangen fra uddannelse til 
nyuddannet sygeplejerske, At 
være klar til at indgå i 
professionen. Opfølgning fra 
tidligere møde, fortsat drøftelse af 
uddannelsen niveau, indhold og 
tilrettelæggelse, som 
imødekommer den nyuddannede 
sygeplejerske i klinisk praksis.  
Herunder nedslag på 6. semester 
med drøftelse af hvordan 
semesters prøve og indhold 
afspejler uddannelsens mål, samt 
hvordan tilrettelæggelse og 
pædagogiske kvalitet understøtter 
de studerendes læring og opnåelse 
af målene  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årshjul for drøftelse i 
det kliniske 
samarbejdsforum 

Oplæg ved Anja med afsæt i 6. semester - PPT 
vedhæftes. 
 
I tillæg hertil drøftes, hvordan innovation og fokus på 
velfærdsteknologi som temaer kan og er i gang med at 
blive optimeret. Et samarbejde med Copenhagen Health 
er pt i gang på BoH – de studerende har også været i 
kontakt med Copenhagen Health. Den drøftes, hvordan 
journal Club kan komme til at fungere og hvordan det 
hænger sammen med den læring der gives i teorien, og 
hvorledes Journal Club drøftelser efterfølgende, kan 
”bæres” videre ind i klinikken til afdelings faste 
personale. 
 
På BoH har der været en temadag om 
belastingspsykologi, omhandlende vilkår for at være 
sygeplejerske. Denne dag var to-delt, de studerende fik 
oplæg og senere på dagen støde både vejledere og 
ledere til undervisningsseancen. Dagen var med stort 
udbytte – særlig fordi det var på tværs af studerende, 
personale og ledelse. 
 
Bonnie orienterer om et projekt på semester 6 og 7. 
projekt. Hvor man strukturerer anderledes. Det nye der 
afprøves, er at bachelor projekt afvikles i 6 semester.  
Mhp at gøre overgangen fra studerende til nyuddannet 
sygeplejerske mindre. 
 
Årshjul – ifølge denne vil der være temaer som skal 
drøftes jævnfør kvalitetsarbejdet.  
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Fundamentals of Care 
FoC 

FOC – hvad er status på de enkelte 
undervisningssteder/områder?  
Fælles drøftelse og videndeling.  
 

 BoH: Arbejder med at udforme sygepleje strategi 
gældende for hele BoH. Sygeplejestrategien vil lægge sig 
op ad FOC. 
 
Primær: De tilstedeværende på mødet, havde ikke 
umiddelbart kendskab til at der arbejdes strategisk med 
FOC i primær sektor 

Gensidig orientering og 
videndeling 

17.03.22 Dialogmøde i 
sygeplejerskeuddannelsen klinik 
og skole  
 
28.04.22 Bhsund Fagforskningsdag 

 
 
 
 
Flyer  

Dialogmøde og fagforskningsdag omtales 
 
BoH: 
Der er skiftet ud på ledelse niveau – 
afdelingssygeplejersker, hermed en status fremsendt af 
Anne Grete: 
Akutmodtagelsen: Bente Houtved Rasmussen 
Asa: Christina Munch Jensen 
Intensiv: John Haagen Rasmussen fra ¼, indtil da Anette 
Kragh 
Sa1: Anne-Grethe Kaas Claesson og Tine Dam 
(assisterende) 
Sa2: Lunge og hjerte: Lena Theilgaard 
Sa2: onk og pal: Jessica Meinertz 
 
Den gamle sygeplejerskeskole er blevet ombygget til et 
uddannelsescenter også indeholdende kontorer og 
mødelokale. 
 

Kommende mødedatoer i 
2022 
og punkter 

Mødedatoer for 2022 
kl. 13.30 til 15.30  
22.02.22 
03.05.22 
27.09.22 
08.12.22 

 Punkt til kommende møde: 
Forskningsstrategi for Bhsund er udarbejdet vil blive 
fremlagt og drøftet 
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