
Referat af møde mellem kliniske undervisere, kliniske 

undervisningssteder og teoretiske undervisere 19. april 2016 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Revidering af sygeplejerskeuddannelsen 

KR og HS informerede om hvor langt man er kommet i revideringen af uddannelsen – men ny 

uddannelse træder planmæssigt i kraft pr. 1.8.16 

Der sendes med dette referat en oversigt over uddannelsen og det PP der blev præsenteret, hvor 

der er link til yderligere materiale. Høringsperioden i forhold til udkastet afsluttet 20.4.16 – derfor 

er dette hvad der kunne meldes ud 19.4.16  

En bekendtgørelse og en fællesdel afløser den nationale studieordning, således uddannelsen er 

ensartet 1. – 4. semester, med de dertilhørende 4 temaer (dog variation i rækkefølgen af tema 3 og 

4). Temaerne på 1. og 2. semester vil være ensartet landet over i forhold til de studerendes 

mobilitetsmuligheder. Hver institution laver en institutionel del som svarer til 5. og 6. semester, 

hvor der så kan være relativt store variationer institutionerne imellem. I forhold til 7. semester, har 

rektorforsamlingen indgået en aftale om at dette bliver ensartet. Semesterbeskrivelserne er under 

udarbejdelse i samarbejdet med sygeplejerskeuddannelsen UCC i Hillerød, her er Bornholm 

repræsenteret både fra klinik og skolen. 

Studerende der er i gang med uddannelsen kommer på overgangsordninger. 

Der er ikke længere nogen undervisningsfri uge, som der hidtidig har været mellem 2 moduler,. Dog 

mangler der at få de lokale aftaler på plads vedr. hvornår undervisningsfri dage/uger ligger i forhold 

til helligdage og andre ferieperioder (eks. jul og nytår). 

Der tænkes mere i temaer og integrering af fagene i den teoretiske undervisning, således som det 

er i den kliniske undervisning.  

Nye begreber og temaer i uddannelsen er Klinisk beslutningstagen og Klinisk lederskab, disse ligger 

inden for de første 2 år og er bl.a. fremkommet efter krav fra KL og det sundhedsvæsen 

sygeplejersker skal kunne agere i. 

Der bliver færre prøvninger, som er placeret som afslutning på hvert semester og indeholder 

semesteret klinik, skal der indgå klinik sammen med teori i prøven. Der kan være 



forudsætningsgivende aktiviteter i løbet af semesteret, der er adgangsgivende for at kunne gå til 

semesterprøve. 

Farmakologien som kompetenceområde ligger indenfor de første 2 år. 

Der er større fokus på det tværfaglige og tværsektorielle, da der tænkes i patientforløb i 

sundhedsvæsenet.  

Der er øget krav til internationalisering, dvs. at 50 % af de studerende skal have min 14 dage fysisk i 

udlandet, enten som klinik, teori eller kombination. Det betyder også at skole og klinik skal tænke i 

muligheder for at modtage mange udenlandske studerende som led i deres internationalisering.  

Læringsudbytterne er beskrevet i viden, færdigheder og kompetencer og de er forsøgt gjort mere 

konkrete og målbare. 

Efterfølgende var der en debat vedr. fordeling af klinikpladser og vejlederressourcer – ligesom det 

blev debatteret hvad de kliniske vejleder/sygeplejerskerne har af arbejdsopgaver i forhold til hvad 

de kan og skal tilbyde af læringsmuligheder for de studerende. 

 

3. Praktikportalen 

MT viste hvordan en klinisk vejleder ser en klinikoversigt og de studerende de har tilknyttet. 

Oplever vejlederne problemer eller har spørgsmål, henvises til de kliniske undervisere og MT. 

 

4. Orientering v/ BRK 

Det er en turbulent tid med mange sygemeldinger og opsigelser inkl. fra kliniske vejleder. Der sker 

store forandringer med sygeplejen;  uddelegering af tidligere sygeplejeopgaver til assistenter, 

udfører konsulentvirksomhed i forhold til andre sundhedsprofessionelle og sygeplejefaglige 

vurderinger af alle borgere i forhold til rehabiliteringsplan.  

 

5. Orientering v/BoH 

Sundhedsplatformen er en fælles IT-løsning der er i gang med at blive implementeret. 

Der har været kick-off i forhold til at være udpeget til Udviklingshospital, men ingen konkrete 

udmeldinger om hvad der kommer til at betyde og hvilke tiltag det indebærer. Man regner med 

noget konkret inden sommerferien. 

Der er byggerod og flyttekaos – hvilket naturligt nok kan give anledning til lidt frustration i denne 

pressede periode. 

 

6. Orientering v/psykiatrien 



Lukket afsnit er blevet kåret som årets kliniksted af SLS. 

Der er mangel på læger og der opleves problematisk i hverdagen. 

 

7. Skolen har søgt om øget dimensionering – således holdene bliver på 20x2 i forhold til i dag 18x2. 

Regner med at dette imødekommes af ministeriet. 

HS har valgt at gå på efterløn med udgangen af august, således bliver stillingen opslået snart og HS 

har sidste dag på skolen 24.6.16. 

Travlhed pga. mange rejser i forbindelse med udvikling af ny uddannelse. 

Flytter efter planen i Campus 2018. 

 

8. Ny mødedato 

Næste møde er et heldagsmøde – dette placeret 22.9.16, således det er inden de nye 1. 

semesterstuderende kommer i klink. 

 

9. Evt.  

Klinisk underviser på BoH har oplevet at have brug for at komme i kontakt med teoretisk underviser 

udenfor normal arbejdstid, hvorfor der efterlyses en aftale om hvordan det fremadrettet kan lade 

sig gøre. 

 

 

 


