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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Velkommen og 
præsentation af 
dagsorden 
 

Godkendelse af dagsorden   
 
 

Medlemsliste, justeres til med de nye 
studerende 
 
Dagsorden godkendes 

Genåbning 2021  
Covid-19  

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

 Primær/Charlotte: Appellerer til, at skolen 
hjælper til i fht påmindelse om adfærd, hvor 
meget man blander sig med familie, venner 
etc., en rettet opmærksomhed ifht covid. 
symp., og fortsæt testning – et sigte som 

Deltagere:  
Studerende Pauline Spangenberg, Klinisk underviser BoH Anja Katrine Pedersen, 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, Lektor Gunhild Koch-Hansen  
Afbud: Ingen studerende fremmødte. De ny tilkomne meldte afbud pga. opgaveskrivning 
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samlet set har til formål, at vi fortsat passer på 
vores svage borgere.  
Social psyk og handicap – er overrasket over, at 
man fortsat opfordrer til en ugentlig test – til 
trods at mange har påbegyndt og er vaccineret. 
Fra BoH minus nyt 
 
Skolen er i gang med at udfærdige en status 
over hvor mange stud. der er påbegyndt 
vaccineret, færdig vaccineret, overstået 
smittet.  
 
Vi beslutter, at henstillingen til fortsat 
forsigtighed og test kan drøftes i den klinisk 
forberedende undervisning sem. 2 + 5.  
 

TEMA: Uddannelsens 
videngrundlag 
 

Fælles drøftelse af uddannelsens 
videngrundlag med bidrag fra 
praksis, skole og studerende:  

1.Praktik og hvordan det kan 

bidrage til forståelse af 

professionen  

2.Uddannelsens relevans 

3.Hvordan inddragelse af 

forskning i uddannelsen  

4.FoU aktiviteter – status og 

drøftelse på 

forskningsstrategi og aktuelle 

og potentielle FoU projekter 

med fokus på klinisk praksis 

 Punkterne gennem gås ikke slavisk 
 
BoH har netop haft afholdt workshop, blandt 
de kliniske undervisere, omkring hvordan 
studerende kan fastholdes og desuden drøftet 
hvordan vidensgrundlaget fortsat kan støttes 
og udvikles. BoH´s afholdte workshop lægger 
fint op til den fælles workshop, vi skal have til 
efteråret med Stine Lehn. På BoH arbejdes der 
hen i mod at styrke relationen til de 
studerende. De kliniske underviser følger nu 
semestre ikke afdelinger som tidligere. 
Anne Grethe/ BoH: Ny uddannede - ikke klar til 
at være sygeplejersker. Oplever et gab – ikke 
klar til at agere som sygeplejerske. Det 
strækker sig lige fra fagfaglige elementer til 
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mere personlige elementer. BoH sender 
nyuddannede sygeplejersker på kurser i Region 
H.   
 
Charlotte/ primær: Ved semesterstart og slut 
samlers de studerende hvor de arbejder 
fokuseret med læringsmål. Desuden er der 
løbende refleksionsfora med de studerende. 
Charlotte spørger ind til om der i teoretisk 
undervisning uddannes mere til 
kompenserende pleje end rehabilitering. 
Rehabilitering kommer tydeligvis til at fylde 
mere og mere – lige fra børne til 
voksenområdet. 
 
I socialpsykiatrien/ Ingrid: Flere 
velfærdsteknologi projekter er i gang sat. De 
nyeste stud. arbejder mere naturligt med 
teknologien – heri skal vi huske GDPR og al den 
datasikkerhed der heromkring.  
 
I teoretisk uv./ Bonnie: Teoretisk arbejdes der 
med at nyeste viden er det de studerende 
præsenteres for, men også egenhændigt at  
kunne fremfinde nyeste viden. Desuden, 
arbejdes i undervisergruppen fokuseret med 
udvikling vidensgrundlaget og 
kvalitetsudvikling. 
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Studiemiljø og øget 
gennemførelse  
Uddannelsesstruktur 
med gennemførelse af 
3. og 4. semester en 
gang årligt.   
 

Drøftelse af 
opmærksomhedspunkter og 
konsekvenser af afvikling af 4. 
semester i efteråret 2021  
3. semester i foråret 2022 

 Mange studerende fraflytter studiet – særligt 
efter 1. studieår – hvor det er muligt. Dette 
efterlader et kommende semester 3, 
efterår2021, med så få studerende, at studiet 
tænker i alternativer for at give semesteret den 
dynamik der skal til for at stimulere til læring 
og indlæring hos de studerende. Den model 
der arbejdes med er, at tredje semester ikke 
afholdes til efteråret, men springer frem til at 
tage sem. 4 før sem. 3.  
 

Gensidig orientering og 
videndeling 

Ny dato den 14.10.21  
Fælles temadag  
Sine Lehn-Christiansen  
Læreprocesser i klinisk 
sygeplejerskeuddannelse  
 
Klinisk vejleder diplom modul 
efteråret 2021, deltids fra sept.-
dec. 2021. 
 

  
 
 
 
 
 
Tilmelding til Klinisk vejleder diplom kan ske via 
dette link: 
https://www.kp.dk/videreuddannelser/klinisk-
vejleder-i-sundhedsfaglige-
professionsuddannelser/ 
 

Datoerne til klinisk vejledermodul, er 
tilgængelige på KP´s hjemmeside, ved at trykke 
på ansøg på modulet på Bornholm.  
 
Charlotte og Gunhild, Deltager i FoC webiar 
 

 

Kommende 
mødedatoer i 2021 

Indkaldt via Outlook: 
16.09.21 

 Punkt til kommende møde: 

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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og punkter 02.12.21 • FOC – hvad er status her de enkelte steder/ 

Hvert enkelt sted fremlægger  

• Overgangen fra uddannelse til nyuddannet 

sygeplejerske – vidensgrundlaget, at være 

klar til at indgå i professionen. Opfølgning, 

fortsat drøftelse af dagens pkt: Uddannelse 

og vidensgrundlag som i møde kommer 

den nyuddannede sygeplejerske i klinisk 

praksis  

• Forskningsstrategi er under udarbejdelse 

skal fremlægges og drøftes  

 
 
 

 

 


