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Deltagere:  Studerende Jakob Mads Lundsteen, Cecilie Ramstedt Frølich, Aleksander Kappel, Lars 
Johannessen, Mette Møjbæk Duedahl, klinisk underviser Malene Sparsø, Uddannelsesleder Bonnie 
Gudbergsen, underviser Martin Tengberg, studievejleder Lotte Myler, Rektor Pia Palnæs Hansen 
Referent: Martin Tengberg  
Afbud: studerende Kasper Schiang, Cecilie Ramstedt Frølich, Lars Johannessen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
Velkommen til Mette   
 
 

  Forslag om at Line Nørslet kommer og 
laver et oplæg i Studierådet. Bonnie har 
aftalt med Line at hun deltager ved juni 
mødet. 

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 

 
 
 
 
Bilag 1, Rapport, 
uddannelsesgennemgang, 
Sygeplejerskeuddannelsen 
Bornholm  
 
 
 
 
 

Årshjul for studiesociale aktiviteter 
 
Studiesocial workshop i ugen op til påske, 
hvorefter Studierådet skal lave et årshjul 
med aktiviteter. 
Større fokus på tutorerne.  
Campus: Læringsmiljø på tværs af 
campusfællesskabet.  
 
Forespørgsel om at studerende skal kunne 
benytte hospitalets træningscenter. 
 

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

Dato 17.12.22 

Dagsorden 
Studierådet Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Mandag den 12.12.22 kl. 14. til 15.30 Lokale 1.190  
loka 
 
 
 

mailto:bhsund@bhsund.dk
http://www.bhsund.dk/


2 
 

 
 
 
 

ekspertpanelsets rapport. Ekspertpanelets 
anbefalinger og Bhsunds udkast til 
opfølgningsplan ønskes drøftet.   

 
 
 
 
  

2 semester er enten ansvarlig for bum eller 
karrieredagen.  
Forslag om at lave arrangementer, hvor 
klinikken også bliver inviteret. 
Residential college i det gamle elværk (Pia 
er med i Styregruppen for dette projekt) 
 Fokus på deltagelse i Folkemødet. Gerne 
f.eks. at studerende kan deltage aktivt i 
nogle debatter.  
 
Drøftede udfordringer med små optag, og 
fraflytning, som kommer til at blive 
selvopfyldende.  
Strejken, covid, etc. har påvirket lysten til 
uddannelsen og faget. 
Vigtigt at vi får talt uddannelsen og det der 
er unikt ved Bornholm op i forbindelse 
med markedsføring og optag.  
Mulighed for at ønske kliniksted etc.  
Udvikle videre på Bornholmerpakken 
Undersøge mulighed for at komme ”højere 
op” ved Google-søgninger. 
1 semesterklinikken kan være afgørende 
for trivslen på hele uddannelsen.  
 
Studieunits i klinikken når der er både 
studerende og elever.  
Gensidig forventningsafstemning op til 
klinikforløb, så man ved hvad man kan 
forvente af lærings- og 
vejledningsmuligheder. 
Mulighed for at italesætte sammenhængen 
mellem 1 og 2 semester klinik. ..Når du 
kommer igen i august så… 
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Vigtigt at der er vejledere til stede, når de 
studerende møder i klinik.  
Forskellige studerende har også forskellige 
behov ift. vejledning og undervisning. 
Nogle er mere selvkørende end andre. 
Hospitalet overvejer at lave videoer, der 
præsenterer de forskellige afsnit på 
hospitalet. 
 

Årshjul for studierådet 2023 
udkast.  
  

Drøftelse af udkast til årshjul for 2023.  
 
 

Bilag 2, Årshjul for 
Studierådet 2023  

Årshjul godkent 

Fysisk læringsmiljø i fælles 
arealerne på Campus  

Hvem har lyst til at bidrage i en 
arbejdsgruppe, der mødes mandag den 
9.1.23  

 Vi vil gerne have en sygeplejestuderende 
med i en hurtigarbejdende gruppe der 
arbejder med det samlede studiemiljø på 
Campus  

Gensidig orientering Malene 

Lotte 

  
Lotte var afsted sammen med Stine. 
Fortalte om Praksis og Innovationshuset, 
som man oplagt kunne.  
 
Nationalt genomcenter. Jakob har 

kontakter       

Forslag til kommende 
mødedatoer i 2023 
og punkter til kommende møder 

09.03.23  
06.06.23 
19.09.23 
30.11.23 

 Datoer besluttet, der indkaldes via outlook 


