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Pkt. 1. Velkomst og begrundelse for samarbejdet 
Som en konsekvens af at udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm pr. 1. januar 2016 juridisk er 
flyttet til Professionshøjskolen UCC og Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen derfor er nedlagt, har 
bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tilkendegivet, at den vurderer, at det fortsat er 
vigtigt at forankre det lokale samarbejde under én ny form. Det afgående studieråd har foreslået, og det er 
efterfølgende vedtaget, at der nedsættes 2 nye samarbejdsfora. 
 

o Lokalt strategisk samarbejdsforum for sygeplejerskeuddannelsen (NYT) og  
o Lokalt klinisk samarbejdsforum for sygeplejerskeuddannelsen (erstatter studierådet)og 

derfor i første omgang fortsætter med medlemmerne fra det tidligere udvalg. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Der tilføjes et pkt. 5. Gensidig orientering 
 
Pkt. 3 Godkendelse af kommissorium 
Kommissorium drøftes. Det besluttes at Kirsa og Bonnie retter kommissorium til. Den tilrettede version 
eftersendes til gruppen af Kirsa. 
 
Pkt. 4 Information om den nye sygeplejerske udd. 
Ny revideret sygeplejerskeuddannelse fra september 2016. Der er tale om en justeret uddannelse, som vil 
være semester opdelt. De første 2 år vil der på landsplan være en fælles studieordning. De sidste 1 ½ år skal 
de enkelte Professions enheder tone uddannelsen. Bornholms sundheds og sygeplejerske skole vil have 
fælles studieordning med UCC. En konsekvens af ovenstående struktur kan være, at den enkelte 
studerende kan få svært ved at flytte uddannelse institution. 
 
Der er kick off konference i Odense den 13. januar 2016, hvor de endelige resultater vedr. ny sygeplejerske 
udd. vil blive præsenteret. Tilmeldingsfristen er den 31. december 2015. Se nærmere på 
www.sundhed2016.dk . Alle undervisere fra Bhsund vil deltage ved denne konference. De studerende 
repræsenteret i SLS vil også prøve at komme med. Umiddelbart efter denne konference indledes et intensiv 
samarbejdet med UCC, hvori studieordning, semestervejledninger og prøver skal ensrettes. 
 
Pkt 5. Gensidig orientering 
Gunhild orienterer om et fælles initiativ mellem UCC Hillerød og Bhsund. En ”Karrieredag” hvor faget skal 
repræsenteres bredt- lige fra sengeafdelinger til kommuner til sygeplejerske der arbejder i Dansk røde kors. 

http://www.sundhed2016.dk/


Overskriften for dagen er: Hvad kan jeg blive som nyuddannet sygeplejerske? Alle undervisere og 
studerende tager til Hillerød UCC denne dag. Dagen/ turen skal desuden fejre at de to institutioner nu har 
indledt et tæt samarbejde. 
Til selve karrieredagen er der et stort ønske om Bornholmsk repræsentation af, hvad der her fra øen bl.a. 
kan tilbydes af mangfoldige spændende jobmuligheder. Ledere i hhv. primær og sekundær vil modtage en 
officiel invitation med posten, da de skal sige god for, at der anvendes tid og ressourcer. 
Hvis der gives grønt lys for at nogle medarbejdere fra hhv. primær og sekundær kan stå i en stand, drøftes 
muligheden af, at Bornholm kan repræsenteres i en fælles stand. Materialer som skal med på standen kan 
komme med bus fra Bhsund. Ligeledes vil Bhsund også stile mod, at der kan blive plads i bussen til 
medarbejdere som skal stå på standen. Datoen er d. 12. maj, tilmelding d. 1. februar 2016. Gunhild er 
medarrangør af initiativet. 
De studerende orienterer, at i alt 20 studerende har været på en undervisningsdag på Metropol i 
anlæggelse af PVK. Kurset er udbudt af sygeplejerskerkurser.dk. De studerende har selv betalt for kurset og 
rejse, men kunne godt tænkte sig at lignende kurser kunne udbydes på øen. 
 
Pkt. 6 Kommende møder 
Mandag d. 29. feb. 2016 kl. 14.00 – 15.30 
Tirsdag den 10.maj kl. 14 – 15.30 
 
PKT. 7 – Evt. 
Ingen ting 
 

 


