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Deltagere:  Studerende Jakob Ploug Rasmussen, Cecilie Ramstedt Frølich, klinisk underviser Malene 
Sparsø, Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen, underviser Pernille Kofoed Nielsen 
Referent: Pernille Kofoed Nielsen 
Afbud/Ikke-mødt: Studerende Magnus Nordahl Eriksen, Aleksander Kappel, Lars Johannessen, 
Kasper Schiang, studievejleder Lotte Myler, Rektor Pia Palnæs Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
 
 

  Kort drøftelse af årsag til fravær fra 
dagens møde, herunder om mødet skal 
indkaldes på anden måde etc. 

Covid-19 situationen 
 

Kort drøftelse af status og tiltag på skolen 
og i klinikken.  
  

 Der er ikke længere restriktioner. Hvis man 
er syg (corona eller andet) så skal man blive 
hjemme. 
Hvis man har positiv covid-test - men ikke 
er syg, så kan man deltage virtuelt. 

Overordnet tema: 
Status på kvalitetsarbejde,  
herunder strategi og handleplaner 
med fokus på rekruttering, 
gennemførsel og læringsmiljø  
Drøftelse af hvordan studierådet 
kan bidrage til kvalitetsarbejdet.  
  
 

Vi dykker ned i øget rekruttering og 
gennemførelse.  
Hvad skal der til for at tiltrække flere 
ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen på 
Bornholm?  
Hvad skal en ”Bornholmerpakke 
indeholde” 
Er der nogle særlige målgrupper vi skal 
forsøge at kontakte?  

 Kvote 2 ansøgere er faldt på landsplan og 
på bhsund: Hvad kan tiltrække og hvad 
kan fastholde? 
a. Der er større sammenhæng mellem skole 
og klinik på Bornholm. På BoH afholdes 
præ-graduat undervisning fælles for 
medicin-studerende og sygeplejestuderende 
på 5. sem i simulation (sepsis) og 
færdighedstræning (PVK). 
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Orientering om studierådets 
bedrag til:  
- Uddannelsesgennemgang 2022 
-  Akkreditering 2022 
 
 

Hvilken betydning har 
skematilrettelæggelsen for fremmødet?  
 
Akkrediteringsprocessen og studierådets 
bidrag. 
Uddannelsesgennemgang, hvad vil det sige 
og hvordan bidrager studierådet.  

Og det er en generalistuddannelse, hvor 
men kommer tættere på patienter/borgere. 
b. større synlighed på sociale medier. Evt 
ambassadører/moderator på hvert hold. 
Måske en instagram-profil 
c. Bornholmerpakke med diverse tilbud 
om sport, kultur osv 
d. SLS-Bornholm, lokalafdeling. Gunhild, 
Lotte og Bonnie arbejder videre med dette. 
e. Hvad med SOSU og tværprofessionel 
undervisning/forløb med SOSU – er det 
noget vi skal brande? 
f. små info-spots på mandagssamling 
kunne promovere. 
g. elever fra STX kunne inviteres til at 
komme og prøve at være 
sygeplejestuderende og/eller man kunne 
komme på små besøg i HF-, STX-klasser 
osv. Man kunne arbejde ud fra en model at 
fx 2. sem altid har ansvar for at være med 
til BUM, mens fx 5. sem har ansvar for 
opgaver på karrieredagen om foråret. 
 
Bonnie og Lotte arbejder umiddelbart 
videre med g), mens b) FB/Instagram 
ligger i PR-udvalget, og c) 
Bornholmerpakke ligger hos Gunhild, 
Lotte og Bonnie. 
Jakob vil gerne deltage ifbm 
uddannelsesgennemgang 

Klinisk undervisning 
Ved Malene Sparsø 

• Projekt gode rammer for klinisk 
undervisning i RegionH 

 

 Workshop på onsdag i regi af Projekt gode 
rammer for klinisk undervisning i RegHv/ 
Karen Burr, hvor Malene Sparsø og Anja 
Pedersen deltager. 
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• RegionH Center for HR og 
Uddannelse har oprettet en afd. på 
Amager Hospital – enhed for 
klinisk træning. Hvordan benytter 
vi den på BOH? 

 
Punkt fra sidste møde: 
Der er arbejdet med belastningspsykologi 
på BoH og 6. sem. har været involveret. 
Det er også en belastning at gå fra 
læringsrum til læringsrum. Drøftelse af nye 
måder at samarbejde på.  
 

Uddannelsescentret på BoH udbygges bl.a. 
ifht simulation. 
 
Belastningspsykologi i samarbejde med 
CAMES Herlev 

Gensidig orientering - Fredagsbar fra midt i maj 

- Uge 17 Ukraine uge på Campus 

Bornholm 

 Fredagsbar fredag 29. april kl 14-16. 
Fredagsbar er for alle på de videregående 
uddannelser >18 år og afholdes på 
Merkurvej 10.  
Derefter påskefrokost for 
sygeplejestuderende (arrangeret af 7. 
semester) 
Arbejder på at oprette Studerendes Råd, 
fascilliteret af Mia fra KP. 
 
Fagforskningsdag hele dagen torsdag 28. 
april eksterne og studerende, med 
spændende oplæg af forskere og 
postersession med studerende. 
 
Onsdag 27. april oplæg om fedme ved 
Jens Højriis Nielsen. Dette er for alle på 
bhsund og KP-uddannelserne. 
 
I uge 17 er der Ukraine-uge på Campus. 
Kunne det være spændende at invitere til 
bhsund. Jakob og Cecilie finder ud af, om 
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nogen fra deres respektive klasser kunne 
være interesseret i at byde ind i den 
forbindelse. 

Kommende mødedatoer i 2022 
og punkter til kommende møder 

17.5.22 kl.14.00 til 15.30 
13.10.22 
12.12.22 

  


