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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Velkommen og 
præsentation af 
dagsorden 
 

Godkendelse af dagsorden   
 

 

Genåbning 2021  
Covid-19  

Orientering og drøftelse af 
genåbning Bhsund samt situationen 
på de kliniske undervisningssteder  

 Hvordan går det kliniske uv. steder? 
Socialpsykiatri: Giver hvad de kan, forsøger at 
gøre deres bedste. Er en del arbejde foregår 
udenfor. I alt det hele er læringsmål altid for øje 
og det er en processuel udvikling. 
Psyk. center: Der er udfordring men ikke 
problemer. De stud. får tilbudt vacciner. 

Deltagere:  
Studerende Pauline Spangenberg, Klinisk underviser BoH Annette Holm, Uddannelsessygeplejersker BRK Birgitte Pihl og Jette Riis Nielsen, 
Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen, Afdelingssygeplejerske BoH Anne-Grethe Kaas Claesson, Leder Social Psykiatrien BRK Ingrid Bentsen, studerende 
Ida Agerbo Gaist, Leder af sygeplejen BRK Charlotte Høffding Larsen, 
Afbud: Charlotte Høffding Larsen – sluttede sig til mødet lidt forsinket  
Referent: Lektor Gunhild Koch-Hansen 
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Kommunale del: Der er udfordring - ikke 
problemer. De stud. får tilbudt vacciner. Dog 
problemer ifht de norske stud., som endnu ikke 
har fået CPR nummer. 
Hospital regi: Der er mange stud. og elever ude i 
klinikken. Pga de mange i afdelingen, er det svært 
at overholde afstandsregler. De stud. bliver 
testede og er tilbudt vaccine.  
Bhsund: Genåbning er startet i denne uge. I løbet 
af de næste to uge, vil alle studerende have været 
inde på skolen. Fra uge 12, kører vi vanlig skole. 
Det nye er, at alle skal møde op med to negative 
test i løbet af en skole uge – test må ikke være 
ældre end 72 timer. 
 
Problemer med de norske, sem. 1 stud., som ikke 
kan komme ind i landet, idet de ikke har et CPR. 
nummer. Der arbejdes på ministerielt niveau, på 
at hjælpe disse fire norske studerende ind til 
uddannelse på Bornholm – men det ser pt. 
vanskeligt ud. 
 

Optagelse 2021  Kort status på optagelse 2021. 
 

 Ansøgningsfrist 15/3 til kvote 2. I alt 10 har 
ansøgt, ligger lidt højere end de sidste par år.  
Afholdt virtuelt åbent hus, som fungerede fint. 
Kvote 1, ansøgningsfrist er d. 5/7 

Årsplan for temaer i det 
kliniske 
samarbejdsforum  

 Gennemgang og drøftelse af 
årsplan for temaer i det kliniske 
samarbejdsforum.  

Bilag årsplan for temaer i det 
kliniske samarbejdsforum 
medsendes 
 
Pias slides medsendes 

Mhp at sikre drift, flow, systematik og støtte det 
kvalitets udviklende arbejde. Er der udformet en 
skitse for, hvad der skal arbejdes med på disse 
møder.  
Indledes med en skitse over Bhsund´s 
overordnede kvalitets- og strategiarbejde ved Pia 
– PP medsendes  
 
Årsplan for KSS godkendes. 
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Studiemiljø og øget 
gennemførelse  
 

Opfølgning fra arbejdsgruppe om 
uddannelsesstruktur med 
gennemførelse af 3. og 4. semester 
en gang årligt.   
 

Bonnies slides medsendes Holdene kan blive vældig små, idet studerende 
overflytter/ophører. Derfor har det været afsøgt 
om der er mulighed for, at lade to hold læse 
semestre sammen. Således at 4. semestre afvikles 
om efteråret og 3. semestre om foråret. 
Repræsentanter fra klinik og skole har været 
samlet i en arbejdsgruppe herom. 
I efterår 21, vil det evt. kunne lade sig gøre. Af 
skema i Bonnies PP kan det ses hvilke hold der 
kommer til at læse sammen.  

Evaluering af klinisk 
undervisning  

Opfølgning fra sidste møde.  
Nyt evalueringskoncept i KP-regi, 
adgang til resultater på kort og på 
langt sigt.   
   

PSU er den hjemmeside hvor 
resultaterne vil komme til at 
fremgå. 

Uddybes af Bonnie. Et samarbejde i Bornholmsk 
regi er på trapperne. Bornholms hospital er som 
en del af regionH med. Proces om BRK 
deltagelse er sat i værk, med deltagelse af 
Sundhedschef Karina Nørby.  
 
I fht klinisk undervisning og evaluering heraf, er 
dette opstartet digitalt – og foregår realtime. De 
første erfaringer er positive og vi forventer 
desuden, det vil bidrage til en højere svarprocent. 

Gensidig orientering og 
videndeling 

Ny dato den 03.05.21  
Fælles temadag  
Sine Lehn-Christiansen  
Læreprocesser i klinisk 
sygeplejerskeuddannelse  
 
Klinisk vejleder diplom modul 
efteråret 2021, deltids fra sept.-dec. 
2021. 
 

 Temadag flyttet til d. 3/5.  
Hvis dagen ikke kan afvikles med fysisk 
tilstedeværelse, afvikles den virtuelt som et 
webinar.  
 
 
Vedr. klinisk vejleder diplom: Tilmelding via 
https://www.kp.dk/videreuddannelser/klinisk-
vejleder-i-sundhedsfaglige-
professionsuddannelser/ 
 
Orientering fra Charlotte: Vejledere går også i 
aftenvagter – således også en mulighed for de 
stud. at deltage i disse vagter. 

https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/partnerskab-om-sammenhaengende-uddannelser/
https://www.kp.dk/videreuddannelser/klinisk-vejleder-i-sundhedsfaglige-professionsuddannelser/
https://www.kp.dk/videreuddannelser/klinisk-vejleder-i-sundhedsfaglige-professionsuddannelser/
https://www.kp.dk/videreuddannelser/klinisk-vejleder-i-sundhedsfaglige-professionsuddannelser/
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Farvel og kæmpe tak til Annette Holm – 15 år 
som klinisk underviser. Der er ansat en ny klinisk 
underviser i afdelingen, Stina Skovhus, Cand. 
Cur. 

Kommende mødedatoer 
i 2021 
og punkter 

Indkaldt via Outlook: 
25.05.21 
16.09.21 
02.12.21 

 Punkt til kommende møde: 
 

 

 


