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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Velkommen og 
præsentation af 
dagsorden 
 

Velkommen til ny rektor Pia Palnæs 
Hansen 
Gensidig præsentation 

Referat 01.10.20 
Medlemsoversigt  
 

 

Optagelse 2020 
 

Status vinteroptag 2020-2021 
 

 Der er optaget 25 studerende med studiestart den 
1.2.21  
 

Styrkede overgange, 
transfer og samarbejde 
mellem teori og klinik 

Hvordan går det med at etablere nye 
måder at samarbejde om klinisk 
undervisning med fast tilknyttede 
teoretiske undervisere?  

Undervisertilknytning 

i klinik  

Der er afviklet de beskrevne halvårlige møder, og 
der er, på de forskellige undervisningssteder, 
samarbejdet om studieaktiviteter, 
refleksionssamtaler, arbejdet med mål for 
læringsudbytte, evaluerings af undervisning, 

Deltagere:  
Klinisk underviser BoH Annette Holm, Uddannelsessygeplejersker BRK Birgitte Pihl og Jette Riis Nielsen, Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen, Rektor 
Pia Palnæs Hansen, Afdelingssygeplejerske BoH Anne-Grethe Kaas Claesson, Leder Social Psykiatrien BRK Ingrid Bentsen, Leder af sygeplejen BRK 
Charlotte Høffding Larsen, 
Afbud: Lektor Gunhild Koch-Hansen, studerende Ida Agerbo Gaist, Studerende Pauline Spangenberg 
Referent:  
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

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

CVR 29547807 

Januar 2021 
 

Referat 
Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Tirsdag den 08.12.2020 kl. 14.00 til 15.30  
Lokale 1.190  
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Hvor langt er vi nået og hvilke tiltag 
er sat i værk?  
 

deltagelse i studieunits, og studiebesøg på 
undervisningsstederne.  

Uddannelsesstruktur 
med sammenlægning af 
hold  
 

Opfølgning fra arbejdsgruppe om 
uddannelsesstruktur med 
gennemførelse af 3. og 4. semester 1 
gang årligt.   
 

 Det har ikke været muligt at planlægge det i foråret 
2021, stiler mod at starte op i efteråret 2021.  
 

Evaluering af klinisk 
undervisning  

Drøftelse af nyt evalueringskoncept 
i KP-regi, adgang til resultater på 
kort og på langt sigt.   

 Klinikken vil fremover blive evalueret via 
partnerskab om sammenhængende uddannelser. 
KP.dk/PSU og dermed erstatte UDEVA.  
I efteråret 2020 evalueres de kliniske forløb 
elektronisk, og de generede rapporter tilsendes 
klinikken.  

Gensidig orientering og 
videndeling 

Fælles temadag den 15.3.21  
Sine Lehn-Christiansen  
Læreprocesser i klinisk sygeplejerske 
uddannelse  
 
Klinisk vejleder diplom modul 
efteråret 2021, deltids fra sept-dec. 
2021. 
 

 Fælles temadag flyttes til den 3.5.21 

Kommende mødedatoer 
i 2021 
og punkter 

Indkaldt via Outlook: 
04.03.21 
25.05.21 
16.09.21 
02.12.21 

 Punkt til kommende møde: 
 

 

 

https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/partnerskab-om-sammenhaengende-uddannelser/

