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Årlig skriftlig orientering fra uddannelsesudvalgene - 2021 
 
 
 

Årlig orientering fra uddannelsesudvalg 

Uddannelsesudvalg navn: SPL UU 
Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen 

Uddannelsesudvalgsformand: Anette Kragh 

Uddannelsesudvalgssekretær: Ida Søborg-Madsen 

Uddannelsesudvalgsarbejdet i 2021 

 Tema  Handling – hvad har 
drøftelserne givet anledning 
til? 

Beskrive de tre vigtigste 
temaer, som særligt har 
optaget uddannelsesudvalget i 
løbet af året med afsæt i 
udfordringer og potentialer 
samt beskriv hvilke handling 
de har affødt 
 

- Rekruttering, optag og 
gennemførsel: Bhsund har 
faldende optag og har 
derfor fokus på 
rekruttering. Samtidig er 
fastholdelse af de 
studerende også et vigtigt 
omdrejningspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Forskning og udvikling: 
Bhsund har lanceret en 
Forsknings- og 
udviklingsstrategi, da 
skolen ønsker at være en 
kendt og attraktiv 
uddannelsesinstitution. 
Bhsund ønsker et stærkt 
videngrundlag, og dette 
sikres ved, at undervisning 
bygger på forskning.  
 
 
 
 
- Transfer fra studerende til 
sygeplejerske: Samarbejde 
i efteråret 2021 mellem 
Bornholms Sundheds- og 
Sygeplejeskole og 
Bornholms Hospital om 
bedre overgang fra 

Samarbejde med 
Bispebjerg Hospital som en 
måde at tiltrække 
studerende på, som er 
særlig interesserede i 
forskning. Herudover 
arbejdes der på at få et 
samarbejde med 
Diakonissestiftelsen, hvor 
det vil blive muligt at ”bytte” 
studerende på 6. semester. 
Målet er, at studerende over 
fra vil få øjnene op for øen 
og arbejdsmuligheder.  
 
Bhsund har i efteråret 2021 
sendt to studerende til 
København med flyers som 
PR for skolen. 
 
 
 
Konkrete projekter på 
Bhsund med forskning som 
omdrejningspunkt:  
 
• Forskningsprojekt mellem 
Bhsund og Bispebjerg 
Hospital om rehabilitering 
og velfærdsteknologi. 
Opstartsmøde i august 
2021.  
• D. 28. april 2022: 
Fagforskningsdag med årlig 
tilbagevending.  
 
 
Nyt samarbejde vedrørende 
nyuddannede 
sygeplejersker. Psykolog 
Rikke Sørensen er koblet 
på projektet i forbindelse 
med ansættelse af nye 
sygeplejersker. 
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studerende til 
sygeplejerske 
 
 
Herudover har arbejdet 
med kvalitet været 
gennemgående for året 
(se vedhæftede årshjul). 
 

Forventes drøftet i 2022 

Fokusområder, temaer og 
problemstillinger der forventes 
behandlet i udvalget det 
kommende år.  

• Kvalitetsarbejde 

• Uddannelsernes videngrundlag 

• Kvalitetssikring 

• Niveau, Indhold og Tilrettelæggelse 

 
 

 


