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Deltagere:  Studerende Cecilie Ramstedt Frølich (indtil 14.45) og Kasper Schiang, Frølich, Rektor Pia 
Palnæs Hansen, Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen, klinisk underviser Malene Sparsø, 
studievejleder Lotte Myler, underviser Pernille Kofoed Nielsen 
 
Referent: Pernille Kofoed Nielsen (indtil kl 14.55)  
Afbud: studerende Magnus Nordahl Eriksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
 
 

Medlemsoversigt  Forslag om at en studerenderepræsentant 
er med i intro af 1. sem. for at få en ny 
repræsentant samt en suppleant.  

Aktive og stærke studerende  Drøftelse af studerendes timer brugt på 
undervisning og forberedelse. Og at 
studerende føler sig fagligt udfordret.  
 
Fremlæggelse af survey vedr. 
studieintensitet, lavet af studerende på 5. 
semester i foråret 2021.  
Drøftelser af resultaterne og nye tiltag.  
 

Survey undersøgelse  
 
Hvad skal der til for at få 
højere gennemførsel? 

Cecilie fremlagde resultater fra 
studieintensitetsundersøgelse, og 
resultaterne blev drøftet 

TEMA: Kvalitetssikring –  
Statusmøde 
 
 
 

Gennemgang og drøftelse af  
Nøgletal – Power-BI  
 
Drøftelse af resultater af  
undervisningsevaluering 

 Drøftelse af resultater fra 
undervisningsevaluering, herunder 
drøftelse af hvordan/hvornår man skal 
forberedes til klinik. 
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 Akkreditering 2022  
 

Desuden drøftelse af hvordan overgangene 
er fra semester til semester? Kan vi gøre 
noget, for at forbedre overgangene? Fx K4 
at invitere ”ældre” studerende til at fortælle 
fx om psykiatri til efterfølgende hold. 
På 2.sem facilliteres en K4 hvor 3. sem 
kommer for at fortælle 2.sem om klinik i 
psykiatri  
Endvidere arbejder der på BoH meget med 
at opnå konsensus om hvornår man 
udsender velkomstbrev, og hvad de skal 
indeholde. 
 

Covid-19 situationen 
 

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

 Punktet blev rykket til efter Gensidig 
orientering. 
Referent? 

Gensidig orientering Her er det muligt at orientere hinanden om 
hvad der rør sig i uddannelsen:  
 
Information om valgfri element semester 
7.1 
 
Socialt ”efter-corona”-arrangement.  
 
 

 
 
 
Vi prøver at aktivere en 
gruppe studerende for at 
planlægge/afvikle socialt 
”efter-corona” 
arrangement 

Pernille orienterede om Semester 7.1 
Valgfrit Element der pt afvikles med 
studiebesøg og dataindsamling på 
Bispebjerg Hospital, Neurologisk Afdeling 
(BBH-N) for første gang. De studerende 
arbejder med kvantitativ 
sygeplejeforskning og udvikling, og 
præsenterer deres resultater for forsker og 
sygeplejersker på BBH-N. et meget 
udbytterigt samarbejde- 
 
Der arbejdes på et socialt efter-corona 
arrangement, måske en fest eller 
studiebesøg?  

Kommende mødedatoer i 2021 
og punkter til dagsorden 
Der er indkaldt via Outlook 
 

14.12 
 

 Næste møde 14.12 indkaldes af BG i 
Outlook 
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