
1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Velkommen og 
præsentation af 
dagsorden 
 

Velkommen til Ida  
Opfølgning fra sidste møde: 
Hvilke evalueringstiltag der i KP regi 
i overgangsperioden. AH 
Gennemgang af dagens 
dagsordenen  

Referat 05.03.20  
Medlemsoversigt  
 

Velkomst til Ida, ny studerende i vores fora.  
Referat godkendes, dog står der stadig dagsorden 
i overskrift.  
Dagsorden godkendt 
 
Evalueringsresultater kan pt. ikke findes frem – 
idet der har været færre end 5 stud. pr. semester 
der har evalueret. Dvs. svar kan ikke genereres, 
idet det ikke overholder anonymitet af de 
studerende 
 

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

 
Campusfællesskabet 
Minervavej 1 
3700 Rønne 
TLF.36982900 
bhsund@bhsund.dk 
www.bhsund.dk 
CVR 29547807 

Dato27.05.20 
 

Referat 
Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Tirsdag den 26.05.2020 kl. 14.00 til 15.30 afvikles digitalt via Teams  
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Der reflekteres med de studerende om hvordan 
evalueringer kan findes interessante og 
vedkommende. På Bornholm får vi almindeligvis 
evaluering til gennemsyn inden de fremsendes de 
studerende. Evalueringerne er optaget af 
interaktionen ml. klinisk vejleder og studerende. 
Søger en reflekterende tilgang mere end et ”måle 
veje” resultat. Svar som kan lede til 
indsatsområder, der kan gøre en forskel for den 
studerendes læring. De studerende siger, at det er 
vigtigt, at de også mundtligt bliver mindet om at 
de skal lave evaluering. Annette foreslår, at der i 
praktikportalen laves et flow på evalueringen. 

Status og overblik over 
nedlukningens og 
genåbningens betydning 
for klinik, undervisning 
og prøveafvikling på de 
enkelte semestre og 
betydning generelt i 
uddannelsen. 

Fælles drøftelse med særligt fokus 
på tiltag og opmærksomhedspunkter 
i forhold til efterårssemesteret og de 
enkelte hold og forløb.  

 PP vedlægges 
Semester 1 – De studerende har evalueret den 
”teoretiske” afløsende undervisning positivt, men 
er bekymret for, at klinikken på sigt glemmer, at 
de var det hold, som manglede de færdigheder de 
skulle have tilegner sig i klinik sammenhæng, 
semester 1. 
Semester 3 – lidt bump på vejen, ikke helt så 
mange uger som ellers planlagt 
Semester 4 – Fungere under de rammer der 
foreligger. Kigget mere på at de studerende når 
læringsmål end hvorvidt de lige har nået at være 
der et bestemt antal timer. 
Semester 6 – Er i gang på hospitalet 
 
Samlet set oplever de studerende tidligt i forløbet, 
at de har fået meget varierende beskeder om hvad 
der skulle ske ifht aflyst klinik. Frustrationer over 
”hvem tager sig af os”. Oplevelse af forskellige regler 
fra primær til sekundær. Udmundende I at vi må 
anskue dette forløb som, at det har været en 
meget særlig situation og at vi som 
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uddannelsesinstitution må tage den bedste læring 
med os. 
 
De studerende spørger ind til, hvorvidt eksamen 
tager særlig hensyn til, at det har været sværere at 
følge undervisningen elektronisk. Eksamen kan  
ikke tage hensyn, men arbejder ud fra de krav der 
er i semestervejledningen. 
 

Optagelse 2020  Kort orientering og drøftelse af 
rekrutteringstiltag 
 

 Vi ligger på niveau med de foregående år, med 1. 
prioritet optag. Eksempelvis har vi nu på 
semester 1, 21 studerende, men har plads til 25 
studerende.  
De studerende efterspørger mere film og små 
videoer og vores instagram bliver mere aktiv, som 
rekrutteringsmedie. 
 
Ideer til hvordan vi kan holde tråd i 
Bornholmere, der gerne vil læse til sygeplejerske. 
Bum, karrieredag, erhvervspraktik, nyt 
samarbejde med sundhedslinjen på gymnasiet. 

Digitalt 
læringsfællesskab for 
kliniske vejledere  
Punkt fra sidste møde, 
og aktuelt i forhold til 
oplevelserne med 
udvikling af digitale 
kompetencer i Corona 
tiden.  

Kunne det være en ide med et 
netværk/digitalt læringsfællesskab, 
evt. via praktikportalen, for kliniske 
vejledere på Bornholm?  
Drøftelse af formål, form og 
indhold.  

 Drøftelse af hvad formål kan være. F.eks. kunne 
det være: At få delt viden og erfaring, etablere pt. 
forløb på tværs af sektorer, et have et netværk 
som er lettere og hurtigere. CH Vil drøfte det 
med de kliniske vejledere, om det vil være 
meningsfyldt at danne et sådant forum. Fra 
strategisk forum, er der ønske om, at de digitale 
kompetencer skal holdes vedlige.  
 
Klinikken fra både primær og sekundær 
problematisere desuden, at det kan være 
vanskeligt at finde tiden, da det går fra tiden med 
patienterne.  
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Bonnie reflekterer over, at det mere skal være et 
netværk hvor man kan dele, sparre – løbe noget 
tid ind – ved hurtig spørge ind til noget som man 
ikke lige forstår.  

Gensidig orientering og 
videndeling 

Studieaktivitetsmodellen i ny version 
Temadag den 15.09.20 
medicinhåndtering og FoC 
  

 Indhold til temadag drøftes kort 

Kommende mødedato 
og punkter 

indkaldt via Outlook.  
01.10.20 
08.12.20  

 Punkt til kommende møde: 
 

 

 


