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1. Prøveformer i uddannelsen 
Drøftelse af vurdering af den kliniske undervisning. 
 

I 2008 studieordningen blev 5 moduler udprøvet i relation til klinik. I 2016 uddannelsen er 
det semester 6, der bliver udprøvet i klinik. Det drøftes, hvorvidt klinikken er, og i højere 
grad end i dag, kan integreres i de forskellige prøver, som de enkelte semestre afsluttes 
med.  
 
Semester 1: En skriftlig case, hvor klinik er en del af dette produkt. Intern prøve. 
Semester 2: Bygget op over en konstrueret case, skrevet af undervisere fra skolen. Ekstern 
prøve  
Semester 3: Projektrapport, skrives i grupper. Intern prøve.  
Semester 4: Trækker en eksamensopgave med nogle temaer, som retter sig imod 
læringsudbytter. Intern prøve.  
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Semester 5: En case skrevet af undervisere fra skolen. Ekstern prøve. 
Semester 6: En klinisk prøve – en repræsentant fra skole og en fra klinik. 
Semester 7: Bachelorprøve 

 
 

Generelt drøftes muligheden af, at klinikken kan være repræsenteret ved prøver. Primær 
udtrykker ønske om, at det er med de kliniske vejledere, da det er dem, der er tættest på 
klinikken. Desuden drøftes mulighederne for et samarbejde ml. klinik og undervisere, hvori 
cases til prøver produceres i et fællesskab. Hvis klinikken går med til prøve f.eks. semester 
2, skal vi være opmærksom på, at det er en ekstern prøve, og at dette giver tre bedømmere 
ved prøven - en fra teori, en fra klinik og censor.  
 
Primær beretter om at studerende, semester 3, har på eget initiativ efter prøven, været ude 
og berette om deres projekt til klinikken. Dette initiativ er blevet meget positiv omtalt i 
klinikken, og i alt 30 tilhørere kom til dette oplæg. Initiativer som dette ser både skole og 
klinik meget positivt på.  
 
 

2. Fælles ny studieordning for sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen 
København 
Orientering om den aktuelle proces og outcome. 
 

D. 23. maj var der på Københavns Professionshøjskole konference om Ny fælles 
sygeplejerskeudd. i Region Hovedstaden. Der er samlet set 3400 sygeplejestud. tilknyttet 
KP og hvert år dimitterer omkring 750 studerende. 
 
Temaet for dagen var: Mod en samlet sygeplejerskeuddannelse. Flere foredragsholdere var 
inviteret til dagen og desuden var der arrangeret workshops. På workshoppene var 6 
temaer i spil. En af workshoppene handlede om klinisk undervisning. Heraf kunne Bonnie 
berette, at den kliniske undervisning vil blive organiseret på en ny måde. Lokalt regner vi 
med, at vi kan afvige fra denne organisering, men overordnet vil vi være bundet af nogle 
linjer. De tanker der er på tegnebrættet, er at klinikpladser skal fordeles med samme antal 
studerende til hhv: psyk., kommune og hospital.  
 
Den fælles studieordning i KP skal ligge færdig efter sommerferien og endelig godkendes til 
2019. Hvorvidt der skal laves overgangsord., er ikke besluttet endnu.  
 

3. Videndeling om udviklingsprojekter med involvering af studerende 
De studerendes mulighed for deltagelse i udviklingsprojekter 
 

Kirstine Rosendahl fra skolen er inviteret til mødet mhp. at berette om, hvorledes semester 
7 stud. har indgået aktivt i et lokalt forskningsprojekt. Et forskningsprojekt i BRK og bo42 
regi – med ekstern konsulenthjælp fra Steno Diabetescenter. Det overordnede mål med 
forskningsprojektet er, at afprøve forskellige metoder, som kan bruges i forhold til sårbare 
borgere. 
 



Fokus for de stud. er social ulighed og metode arbejdet. En anden gevinst/sidegevinst for 
de studerende har været, at se mange forskere og aktører arbejde sammen. De stud. har 
været involveret i husstandsindsamling af kvantitative data via spørgeskemaer. De 
studerende har desuden, været aktivt udviklende i metode arbejdet. Ovenstående 
studiemetoder, som har været meget anderledes, evalueres til sommer af de studerende. 
Det næste semester 7 fortsætter i samme forskningsprojekt, men med andre vinkler.  
 
At studerende indgår i ”virkelige” projekter syntes meget positivt og imødekommes 
positivt fra alle steder. Ved mødet drøftes, hvad er er af andre igangværende initiativer 
lokalt. 
 
Primær kan berette om, at Anita Kjær Madsen er i gang med et projekt omkring psykisk 
sårbare. I dette projekt er Steno også integreret i arbejdet.  
 
Sekundær, BoH, som pt er udviklingshospital. Her drøftes igen muligheden af, at de 
studerende og evt. undervisere kan komme tættere på de eksisterende projekter. Desværre, 
har det hidtil været meget svært, at finde ” indgangen” til og at få overblik over 
udviklingsprojekter på BoH. Det besluttes, at Bonnie, i forsøget på at finde transparens 
kontakter Charlotte Lind ansat BoH.    
 

 
4. Gensidig orientering 

Primær: Sønderbo har pt. ikke stud., da der ikke er nogen klinisk vejleder i huset. De stud. 
kan dog komme være der som punkt praktik. 
Har udarbejdet et skema med konkrete eksempler i fht. læringsudbytte for hvert semester. 
De konkrete eksempler er til vejlederbrug. De stud. skal kunne læse de konkrete eksempler 
ifht. læringsudbytter ud af godkendelsesnotatet, for det enkelte kliniksted. Som tidligere 
beskrevet, har der været stor begejstring over semester 3 fremlæggelsen i primær.  
Stud. Sofie Wolsing, underviser, Lotte Myler og Birgitte Pihl har ved et møde drøftet og 
udviklet skriftlige passager af semester 4 beskrivelsen, som var uklar for de studerende. 
Disse passager er rettet til i den kommende semesterbeskrivelse.  
BoH: Problemer med at finde pladser til stud. 
GKH: Orienterer om at hele studiet; tager til Folkemøde. De stud. der er i klinik, må selv 
finde ud af, at bytte rundt på dage, hvis de vil med skolen på Folkemødet d. 14 juni. Mange 
af de bachelorer der bliver uddannet om 14 dagen forlader øen, da de ikke kan få job på 
øen som sygeplejerske. Dette skyldes bl.a. et ansættelsesstop på BoH.  
Bonnie: Vedr. campus: Der er rundvisning til de stud. den 18. juni kl. 14.30. Vi flytter ud af 
Industrivej til d. 1.juli. Skolen, Ullasvej lukker ned til d. 1. aug. Hvorefter vi åbner op på 
Campus efter sommerferien.  
Anne Regitze Lindholm er pr. 1. maj ansat som ny rektor på Bornholms Sundheds - og 
Sygeplejerskeskole og deltager ved næste møde. 
 
 

5. Punkter til næste møde den 24.09.18 kl. 13.30 til 15.00 
Indledes med rundvisning på Campus 
Evalueringsresultater fra teoretisk og klinisk undervisning  



 
 
 

 
 

 


