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Referat
Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen
Tirsdag den 22.02.22 kl. 13.30 til 15.30
Lokale 1.190

Dato 10.03.22

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: Anne Grethe Kaas Claesson, Pauline Spangenberg
Referent: Lektor Gunhild Koch-Hansen
Emne
Hvad skal vi udrede
Velkommen og
Godkendelse af dagsorden
Referent:
Gunhild
Koch
Hansen
præsentation af dagsorden
Status Covid-19

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

Bilag

Referat
Godkendt dagsorden

Skolen: Ingen restriktioner længere. Henstiller til, at man
bliver hjemme, når man er syg. Stadig mange studerende
syge.
Kommunen: Februar ud anvendes der mundbind, kan
tages af, når man sidder ned. Håber på at pandemien har
ledt til fremtidig stor forståelse for afbrydelse af
smitteveje. Anbefaling om PCR test x 1 ugentlig.
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TEMA: Kvalitetsarbejde
Status på kvalitetsarbejde,
herunder strategi og
handleplaner med fokus på
rekruttering, gennemførsel
og læringsmiljø

Drøftelse af hvordan klinisk
samarbejdsforum kan bidrage til
kvalitetsarbejdet med
udgangspunkt i:
handleplan om øget rekruttering
og gennemførelse på
uddannelsen. Herunder
samarbejder på tværs af skole,
hospital og kommune.
Udveksling af studerende med
UCD og KP i den kliniske
undervisning på 4. og 6. semester.
Drøftelse af proces og temaer til
sygeplejerskeuddannelsens
uddannelsesgennemgang ved
eksternt ekspertpanel i 2022
Proces i forhold
institutionsakkrediteringen i 2022

Bilag:
Handleplan for øget
gennemførelse

Psykiatrien: Retningslinjer som ovenstående.
Hospitalet: Stadig mange personale syge. Der anvendes
mundbind i tæt relation til patienter. Ikke krav om test
længere
PPT. som Bonnie har gennemgået vedlægges i bilag.
Orientering om februar optag, semester 1, orientering
om mulighed for udveksling af stud. i klinik mellem
Bornholm og UCD og KP. Der savnes fortsat flere boliger
til studerende – særligt til dem som flytter til øen.
Charlotte Høffding spørger ind til, om der i sigtet af, at
forfølge forbedret klinik – er skelet til de resultater der
ses af projekt med ”studie units” på Nord Sjællands
hospital. Hovedformålet her - er at skabe flere
undervisningspladser i forhold til mængden af
studerende. Vi eniges om, at det er en god ide at kigge
nærmere på, om der kunne være ideer som vi kan
overføre til en Bornholmsk kontekst og som kan bidrage
positiv ind i klinikoplevelsen og læring.
En drøftelse om de studerende der forlader studiet.
Bonnie orienterer, at hun har samtaler med de
studerende der forlader studiet. Fraflytning sker i
overvejende grad pga. personlige årsager men også pga.,
til tider, et mindre godt studiemiljø på holdene.
Handleplan gennemgås med blik ind på hvad der er
skolens strategiske prioriteter.
Af strategiske prioriteter nævnes: Udvikling at det
tværfaglige samarbejde på tværs af uddannelser,
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Obligatorisk studiesamtale på 5. semester, Samarbejde
med forskningsenheden på Bispebjerg.
Desuden orienterer Anja og Bonnie om et pilotprojekt
som afprøves på 6 +7 semester. Som kort fortalt består i,
at semester 6 +7 skal sammentænkes helt frem til
bachelorprojekt. ”Følge forskning” følger dette projekt,
og kan bidrage til at afgøre, om det er således semester 6
og 7 skal afvikles fremad rettet.
Institutionsakkreditering: Tidslinje herfor fremlægges af
Bonnie. Desuden vil der også komme en uddannelses
gennemgang til efteråret. En uddannelses gennemgang
afholdes hvert 5 år. Der vil i den forbindelse blive
indkaldt til et panel bestående af både undervisere,
studerende, klinik. etc.
I gruppen drøftes mulige temaer som kan sættes under
lup i dette panel. De temaer der peges på er: Øget
rekruttering og gennemførsel, Vidensgrundlaget på
uddannelsen, Sammenhængen mellem skole og klinik –
med særlig fokus på relevansdelen.
Anja beretter om et projekt omkring gode rammer for
klinisk undervisning, som lyder relevant og spændende,
at høre mere om – hvor vi beslutter, at det vil komme på
dagsorden til vores næste møde.

Fundamentals of Care
FoC

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

De studerende indføres i teori-delen i FOC på semester
1. På semester 4, anvendes FOC som analyse ramme set i
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forhold til en ”case” afviklet i samarbejde med SOSUstuderende.
Der er fortsat stor interesse i at anvende FOC som
begrebsramme – både i primær og sekundær regi.
Gensidig orientering og
videndeling

17.03.22 Dialogmøde i
sygeplejerskeuddannelsen klinik
og skole
28.04.22 Bhsund Fagforskningsdag

Flyer

Socialpsykiatrien: Tænker nye tanker imod mere åben
rådgivning og mere bostøtte med mere peerundervisning.
Kommunen: Kommer til at arbejde mere henimod
rehabilitering og recovery. Kommunen har ansat en
velfærdskonsulent.
Hospital: I april, oplæg omkring kunstig intelligens. Alle
kliniske undervisningssteder overgår nu til at anvende
Logbog i læring - skal udrulles i hele regionen.
Logbogen vil blive præsenteret ved det næste møde.
Nyeste udgave vedlægges referatet

Kommende mødedatoer i
2022
og punkter

Mødedatoer for 2022
kl. 13.30 til 15.30
03.05.22
27.09.22
08.12.22

Punkt til kommende møde:
• Forskningsstrategi for Bhsund er udarbejdet
fremlægges og drøftes
• Projekt, Gode rammer for klinisk undervisning
ved Anja
• Logbog for læring i klinisk uddannelse, som nu er i
pilotprojekt, præsenteres ved Anja
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