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

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og 
medlemsoversigt 

Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
 

   

Overordnet tema: 
Drøftelse af uddannelsernes 
videngrundlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er det praksis efterspørger og 
hvordan kan vi på Bhsund leve op til dette. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inddragelse af forskning i uddannelsen  

 Hvad er sygepleje? Hvad er det for en sygepleje, vi gerne vil 
have på BoH? Hvilket videngrundlag bygger vi på? 
Tanker om at kunne komme i klinik på 2-3 forskellige 
afdelinger i samme klinik-forløb. 
Der mangler strategi for sygepleje: Hvad er sygeplejen egentlig 
i dag? Hvad med alt det de studerende lærer i klinik og på 
skolen? Er det noget, der kan bruges? Og hvad er det 
patienterne efterspørger? Er der noget, vi overser? Det ville 
være rigtig godt med en strategi for sygepleje. BoH er i proces 
med dette 
Der er drift, kompetenceudvikling og uddannelse 
 
Hvordan bruger vi forskning? Hvordan opsøger vi viden? 
Og hvordan inddrager vi velfærdsteknologi? 
 

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

Dato 20.05.22 

Dagsorden 
Studierådet Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Tirsdag den 17.05.22 kl. 14. til 15.30 Lokale 1.190  
loka 
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Uge 17 særlig 
opmærksomhed på 
forskning  
 

FoU aktiviteter – Status og drøftelse af 
aktuelt projekt med fokus på rehabilitering 
og velfærdsteknologi 
 
Drøftelse og feedback i forhold til 
aktiviteter i uge 17 2022. Oplæg i 
tilknytning til forskningens døgn den 27.4 
og fagforskningsdag den 28.4.22.  
Hvordan kan vi udvikle det til næste år.  
 

 
 
 
 
Uge 17. 2023 Forskningens døgn/uge. Der er nedsat en 
gruppe til at arbejde videre med dette. 
 
Fagforskningsdagen. Der kunne med fordel have været lidt 
mere struktur på paneldebatten. Kunne man fx ”tvinge” 
bordgrupper til at stille spørgsmål til bestemte panel-
medlemmer? 
Ønske om at man på forhånd kunne sætte bordgrupper til 
panel-debatten?  
Vi kunne fx sætte temaer/emner på de forskellige borde. 
 
Desværre var der meget få tilmeldte fra BRK og BoH. Det 
ville være dejligt hvis flere prioriterede at deltage. 
 

Studierådets bidrag til:  
- Uddannelsesgennemgang 
2022 
 
 
 

Orientering om processen for 
uddannelsesgennemgangen og drøftelse af 
hvordan studierådet kan bidrage med 
vigtige refleksioner over 
sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm.   
 

 21.09.2022.  
Ekspertpanelet er Morten Østergaard fra BoH, Mette 
Kildevæld Simonsen, Bispbjerg Hospital, og Rikke Steffensen 
fra UCSyd 
Vi skal også have studerende, dimittender og repræsentanter 
fra klinikken. 
Endvidere skal der udarbejdes materiale. 
 

Rekruttering til 
uddannelsen og øget 
gennemførelse på 
uddannelsen på Bornholm 

Faglige og sociale aktiviteter på tværs af 
uddannelsen.  

 Udvalg arbejder med rekruttering/tiltrækning af studerende, 
bl.a. Study-Box. Endvidere arbejdes på muligheden af at 
tilbyde boliger, og der samarbejdes med SLS. 
Fremhæve at man kan ønske klinikplads og med rimelighed få 
sine ønsker opfyldt (vigtigt ifht karriereplanlægningsforløb) 
Forslag om karrieredag, incl ”de skæve veje” ind i sygeplejen. 
Fokus på, at man har mulighed for at blive hørt fordi det er en 
lille skole med kort vej fra idé til handling. 
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Højere adgang til læringsmuligheder, fordi der generelt er færre 
studerende i hver klinik. Desuden længere tid i klinik. 
Mulighed for KP take-over, på Instagram-profil og evt Twitter. 
Måske kunne man lave månedens profil på bhsund? 
Mulighed for at deltage i fx sports-events? 
Sponsor-”aftaler”: Rabat på chokolade, restaurantbesøg, gratis 
kaffe, m.m. 
Muligheder for at holde fester på skolen. 
Vi satser også på ar komme i gang med at arbejde med escape-
room.    
Vi arbejder også med idéen om rolle-modeller, hvor man som 
studerende blev tilknyttet en bestemt sygeplejerske, som fulgte 
den studerende igennem uddannelsen. 
Eller hvad med buddies, at man som ny studerende tilknyttes 
en mere erfaren. 
 

Gensidig orientering   Fredagsbar med 9 deltagere. 
Der var påskefest 28.april 2022. 
30.maj får vi besøg fra KP, som handler om at få et 
studenterråd op at stå på tværs af de videregående uddannelser. 
Der arbejdes videre med at facillitere en form for low-cost 
Fredagsbar for dem, der er på vores matrikel, dvs SOSU/PAU 
elever, bhsund-studerende og studerende fra de andre KP-
uddannelser. 
 

Kommende mødedatoer i 
2022 
og punkter til kommende 
møder 

13.10.22 
12.12.22 

  


