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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 
Velkommen og 
præsentation af dagsorden 
 

Velkomst og kort præsentation  
Godkendelse af dagsorden  

 
 

Velkomst til nyt medlem, Kristina Ager Sonne-fra sybe22  
Dagsorden godkendt 

Kort status på efteroptag, 
vinterstart 2023  

Kort orientering om status på 
vinterstart 2023 og om initiativer i 
forhold til rekruttering.  

 Vinteroptag – dags dato 7 studerende der har accepteret 
studieplads.  
Der berettes om initiativer iværksat af Bhsund mhp. at øge 
rekruttering: Elektronisk PR. på sociale medier og på 
Færgen, PR. i plakat format i alle BAT´s busser, 
Bornholmerpakke udbydes fortsat – inkl. Studybox, på 

Deltagere:  
Uddannelsessygeplejersker BRK Birgitte Pihl og Jette Riis Nielsen, Lektor, Bhsund, Gunhild Koch-Hansen, Studerende Kristina Ager Sonne, 
Uddannelsesleder, Bhsund Bonnie Gudbergsen,  
Afbud: Oversygeplejerske BoH Anne-Grethe Kaas Claesson, Leder Social Psykiatrien BRK Ingrid Bentsen, Klinisk underviser BoH Anja Katrine Pedersen, 
Leder af sygeplejen BRK Charlotte Høffding Larsen, Rektor, Bhsund Pia Palnæs-Hansen, Studerende Pauline Spangenberg, 
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ledelses niveauer flere mødefora – mødefora som er på 
tværs af campus og erhvervsliv. 

TEMA:  Niveau, Indhold 
og Tilrettelæggelse 
 
Fokus på 
uddannelsesgennemgang 
og drøftelse af rapport fra 
ekspertpanelet og 
opfølgningsplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som en del af kvalitetssystemet på 
KP, gennemføres der på alle 
uddannelser hvert 6. år en 
uddannelsesgennemgang. 
Uddannelsesgennemgangen 
gennemføres af et ekspertpanel og 
repræsentanter fra studerende, 
dimittender, samarbejdspartnere fra 
klinikken, undervisere og ledelse fra 
Bhsund. Sygeplejerskeuddannelsen 
på Bornholm havde besøg den 
21.9.22 og har modtaget 
ekspertpanelsets rapport. 
Ekspertpanelets anbefalinger og 
Bhsunds opfølgningsplan ønskes 
drøftet.   

Bilag 1, Rapport, 
uddannelsesgenn
emgang, 
Sygeplejerskeudd
annelsen 
Bornholm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afrapportering ser overordnet set ”fornuftig” ud jævnfør 
Bonnie.  
 
Nedenstående, med fed markeret tekst, ønsker 
ekspertpanelet en udredende opfølgningsplan for. 
Redegørelse for opfølgningsplaner fremlægges til 
kommentering og drøftelse ved mødet. Den endelige 
redegørende opfølgningsplan skal afsendes fra Bhsund 
medio december 2022. 
 
I højere grad understøtte de studerende i at skabe 
studiesociale aktiviteter. 

Skal udvikles og forankres i højere grad via de studerende- 
dels via studierådet og tutorer. Initiativer skal ske på tværs 
af hold med KP-studerende og internt i 
sygeplejerskeuddannelsen. og med andre uddannelser i 
Bhsund regi. I opnåelsen af, at sikre en fremdrift og 
overblik, udarbejdes et årshjul.  
Til foråret er der planlagt en workshop for de studerende 
mhp. at de kan fremkomme med forslag og prioriteringer af 
studiesociale aktiviteter.  
 
I højere grad styrke det unikke ved 
uddannelsesmiljøet på Bornholm set i forhold til 
andre steder i landet  
Rektor indgår i projektgruppe om realisering af et 
Residential collage på Bornholm. De bygninger der er tænkt 
til dette, er ”Det gamle elværk” i Rønne 
Udvikle mere undervisning på tværs af semestre  
Dyrke Folkemødet – udvikle et koncept for uddannelsernes 
deltgelse på folkemødet 
Individuelle studiesamtaler på alle semestre 
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Indsatser i forhold til den enkeltes trivsel og mulighed for at 
præge egen uddannelsesplan 
Matche stud. ift. det kliniske undervisningssted 
Arbejde strategisk med at være en bære- og væredygtig 
uddannelsesinstitution.  
 
I samarbejde og dialog med de kliniske 
undervisningssteder afdække, om klinikken i 
tilstrækkelig grad understøtter læring under de 
studerendes klinikforløb.    
En samlet opmærksomhed imod - om der er steder hvor 
man i særliggrad kan understøtte klinikken, udvikles i 
samarbejde med inddragelse af uddannelsesudvalg, klinisk 
samarbejdsform og studieråd for at afdække 
problemstillinger på baggrund af data og analyser i forhold 
til de studerendes læring i klinikken. Desuden sikre at 
uddannelsens struktur/rammeplan bedst muligt 
understøtter læring under de studerendes klinikforløb.  
 
I højere grad forventningsafstemme og styrke de 
studerendes forberedelse i forhold til at kende 
lærings- og vejledningsmuligheder på det enkelte 
undervisningssted 

Revitalisering af indsats i forhold til underviser tilknytning 
til de kliniske undervisningssteder.  
Revitalisering af samarbejdet, på tværs af skole og klinik, der 
sikrer styrkelse af de studerendes forberedelse og kendskab 
til lærings- og vejledningsmuligheder. 
 
 
Prioritere og systematisere tilknytningen til eksterne 
videnmiljøer. 

Prioritere tilknytning til Videnscenter for velfærdsteknologi.  
Prioritere tilknytning til Roskilde Universitet  
Tilknytning af lektor, der underviser i fagområdet teknologi 
og teknologiforståelse, til forskningsprojekt  
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Prioritere af årlig deltagelse i WHINN (Week of Health and 
Innovation). 
Afsøge muligheder for at koble uddannelsen op på 
forskningsaktiviteter på Bornholms Hospital. 
 
Tydeliggørelse i forhold til undervisernes involvering i 
generering af ny viden, og undervisernes tilegnelse af 
viden fra ny, ekstern forskning og udvikling. 

Ledelse og underviserne drøfter og udmønter Bhsunds: 
- Politik for uddannelse og kompetenceudvikling 
-Retningslinjer til politik for kompetence- og 
medarbejderudvikling 
-Rammer og vilkår for kompetenceudvikling med her 
tilhørende kompetencestrategi 2022-2023. 
 
Ovenstående som er refereret i grove træk, drøftes af de 
fremmødte 
 

Gensidig orientering og 
videndeling 

Dialogmøde i 
sygeplejerskeuddannelsen, uge 41, 
den 10.10. 2023, fokus er innovation 
i sygeplejen.  
 
Fagforskningsdag den 27.04.23  
 
 

 Alle stud. inviteres til dialogmøde omhandlende innovation 
 
 
 
 
Til fagforskningensdag stiles der imod mange deltagere fra 
studerende til undervisere og vejledere. Gratis deltagelse 
 
 
Ikke noget til orientering 
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Årshjul for det kliniske 
samarbejdsforum 2023 
udkast.  
Forslag til mødedatoer i 2023 
Kl. 13.30 til 15.30  

Drøftelse af udkast til årshjul for 
2023.  
 
28.02.23  
23.05.23 
12.10.23 
14.12.23  
 

Bilag 2, Årshjul 
for klinisk 
samarbejdsforum 
2023  

Udkast til årshjul for 2023, Godkendes 
BG indkalder til næste års møder i outlook 

Punkter til kommende møder    

 

 


