
 
 
 

 
 
 
 

Referat af møde i klinisk samarbejdsforum for 

sygeplejerskeuddannelsen mandag den 29/2 2016 
 

Tilstede: Ingrid Bentsen, Anne- Grethe Kaas-Claesson, Bonnie Gudbergsen, Line Tørnstrøm 

Jespersen, Hanne Sletterød, Kirstine Rosendal (suppleant for Gunhild Kock-Hansen), Birgitte Pihl, 

Louise Snor Mørup 

Afbud: Kirsa Ahlebæk, Gunhild Kock-Hansen, Karin Svit Riis, Charlotte Engel, Hanne Holm Petersen 

Ordstyrer: Hanne Sletterød (HSL) 

Referent: Kirstine Rosendal 

Punkt 1. Dagsorden godkendes 

Punkt 2. Referatet er godkendt 

Punkt 3. HSL gennemgik nyeste udvikling indenfor studieordningsarbejdet (se endvidere vedhæftede 

slides).  Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm udarbejder en studieordning i fællesskab med UCC 

Hillerød. Studieordningen udarbejdes med en fællesdel og en institutionsdel.  Der har været en del 

dialog mellem Ministeriet samt De Danske Professionshøjskoler i forhold til detaljeringsgraden i 

beskrivelsen af de første to år, som er fælles for hele landet. Der kommer løbende justeringer fra 

Ministeriet, som påvirker processen.  Det forventes, at den nye bekendtgørelse kommer i høring i uge 

10. HSL understregede ligeledes, at kravet er, at de studerende skal gå med sygeplejersker, og ikke sosu-

assistenter. Hvis vi skal kunne uddanne sygeplejersker, skal de studerende gå med sygeplejersker. Der 

skal derfor være sygeplejersker i praksis til at uddanne de studerende. Ellers kan Sundhedsstyrelsen 

kræve det.  HSL vil ligeledes drøfte dette i Lokalt strategisk udvalg møde 17/3.  

Punkt 4. Gensidig orientering 

BoH: orienterede om det nye BoH. Endnu ved man ikke, hvordan ledere og personale skal fordeles. 

AMA og intensiv åbner november 2016. Ved udgangen af 2017 skulle alle gerne være flyttet. I det nye 

BoH bliver der mange studerende på samme afdeling samtidig med de 25 sosuassistentelever, der er der 

året rundt. Arkitektonisk er der ikke taget højde for de mange studerende og sosuassistenter.  Dette kan 

blive en udfordring for læringsmiljøet. Sundhedsplatformen skal implementeres i foråret 2017. Derfor 

må personalet på BoH ikke holde ferie i foråret 2017. Dette betyder, at der skal endnu flere på ferie i 



efteråret 2016. BoH er blevet Udviklingshospital, hvor der er fokus på værdibaseret styring.  Det 

brugerinddragne perspektiv skal medtænkes i styringen.  

Social Psykiatrien: Der skal spares 4 mil i socialpsykiatrien. Der er indledt et samarbejde med 

psykiatrisk center om pårørende inddragelse.  

Studerende: SLS har afholdt Sexologi kursus med 40 deltagere. Jakob Birkler kommer i løbet af foråret 

og holder et oplæg i SLS-regi.  

BRK: BRK er blevet en rehabliterende organisation. Sygeplejeopgaverne er forandrede.  Så meget som 

muligt skal uddelegeres til sosu assistenter. Det er forskelligt, hvad de studerende kan tilbydes, det 

afhænger af, hvor de kliniske vejledere er.  

Skolen: Der er mange rejser. Samarbejdet med UCC fylder meget. Torsdag den 12/5 er der karriere 

dag for alle studerende på UCC Hillerød. Skolen betaler udgifterne.  De studerende der er i klinikken 

må bruge en studiedag eller planlægge sig ud af det. Karrieredagen tæller ikke med i klinikfremmødet.  

BoH samt BRK er ligeledes repræsenterede til karrieredagen.  

Punkt 5. Næste møde den 10/5 

Evt. Der planlægges informationsmøde om den nye uddannelse på Bornholm i april.  
 

 
 

 
 
 
 


