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Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen 

KSS 

Forretningsorden  
 

Det kliniske samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen er nedsat af Bestyrelsen 
for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og refererer til ledelsen for Bornholm 
Sundheds- og Sygeplejeskole.  
Klinisk Samarbejdsforum er rådgivende, vejledende og inspirerende i forhold til sy-
geplejerskeuddannelsen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.  
 

 

Formål 
Det kliniske samarbejdsforum har til formål at udvikle og udmønte den lokale sam-
menhængskraft i sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm. Forummet skal bidrage til 
at Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm fremstår og gennemføres, i henhold til 
studieordningens rammer, med en tydelig og stærk uddannelsesfaglig prioritering, i 
tæt tilknytning til det lokale sundhedsvæsen.   
 
 

Forummets opgaver 

 Behandle forslag eller henstillinger fra uddannelsesudvalget for sygeplejer-
skeuddannelsen Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles besty-
relse eller andre udvalg/forum/råd. 

 Fremkomme med indstillinger til uddannelsesudvalget, bestyrelsen m.m in-
denfor relevante områder 

 Kvalificering af uddannelsens udmøntning gennem systematisk sparring, 
feedback og videndeling på tværs af sektorer og områder.  

 Udvikle og behandle tiltag på baggrund af resultater fra undervisningsevalue-
ringer, dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser m.m.  

 Bidrage til at sætte klarhed og retning på, hvilke satsninger det er relevant at 
gå efter i undervisning og praksis og hvordan ændrede læringsformer og læ-
ringsmuligheder kan/skal tages i brug med fokus på undervisnings- og studie-
miljø, rekruttering og gennemførelse 

 
 
 
Forummets sammensætning 
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Medlemmer skal være specielt interesserede og kyndige indenfor sygeplejerskeud-
dannelsen. 
 
Medlemmer der vælges: 
1 medlem der repræsenterer og vælges af og blandt mellemlederne indenfor pri-
mærområdet på Bornholm 
1 medlem der repræsenterer og vælges af og blandt mellemlederne på Bornholms 
Hospital 
1 medlemmer der repræsenteres og vælges af og blandt mellemlederne i psykiatrien 
i primærområdet, socialpsykiatrien på Bornholm og psykiatrisk center, Bornholm   
1 medlem der repræsenterer og vælges af og blandt sygeplejerskeuddannelsens un-
dervisere    
2 medlemmer der vælges blandt og af de studerende  
Der er mulighed for at vælge suppleanter  
 
Medlemmer der udpeges blandt de medlemmer de repræsenterer: 
1 medlem der repræsenterer de kliniske undervisere indenfor primærområdet, 
Bornholm 
1 medlem der repræsenterer de kliniske undervisere ved Bornholms Hospital 
1 medlem der repræsenterer kliniske undervisere / vejledere i psykiatrien i primær-
området, socialpsykiatrien på Bornholm og psykiatrisk center, Bornholm 
Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelse (formand) 
Rektor tilforordnes  
Der er mulighed for at udpege suppleanter 
 
Møder afholdes 3-4 x årligt som udgangspunkt februar/marts, maj/juni, au-
gust/september og november/december. Møderne tilrettelægges i koordinering 
med afholdelse af møder i uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen.  
Formanden leder møderne 
Der tages referat af møderne. Opgaven som referent varetages af Bornholms Sund-
heds- og sygeplejeskole. Referater udsendes til medlemmerne til kommentering og 
lægges på hjemmesiden for sygeplejerskeuddannelsen www.bhsund.dk 
Udpegelsesperioden er 4-årig og en ny periode begynder førstkommende 1. maj ef-
ter et kommunalvalg. 
 
 

http://www.bhsund.dk/

