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Bilag: Strategi 2020-2025. Kvalitetspolitik KP 
 
 
 

Deltagere:  
Dorthe Pedersen, FOA sektorformand Sund, Malene Byder FOA sektorformand Pæd., Merete Koch 3F Bornholm,  
Udviklingskonsulent Jette Hovedskov Region H, Børne- og familiechef Anders Fløjborg BRK, Charlotte Høffding Larsen BRK, Janike Thiesen BRK,  
Dorte Andersen BRK, Oversygeplejerske Annette Kragh Bornholms BoH, Afdelingssygeplejerske René Jacobsen Psykiatri Region H.,  
Næstformand Hanne Krogh DSR, Institutchef Mette Simonsen Københavns Professionshøjskole, Ann Due Uddannelsesleder HHX & HTX, 
sygeplejestuderende Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen, SSA-elev Justine Hansen, underviser Jytte Lassen, lektor Lotte Myler,  
Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen, Uddannelsesleder Lene Olsen, rektor Anne Regitze Lind-Holm 
Referent: Koordinator Mette Lund-Hansen 
 

Afbud: Anders Fløjborg, Hanne Krogh, Mette Simonsen, Dorthe Pedersen, Ann Due (vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen deltager i stedet for), Charlotte 
Høffding Larsen 
Malene Byder 
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Emne Tid Hvad skal vi udrede Beslutning 

SOSU&PAU 
Lokal 
UddannelsesUdvalg/LUU 
 

13-
14.20 

  

Endelig godkendelse referat og 
dagens dagsorden 

  Godkendt 

Orientering  
V. Lene Olsen og Anne Regitze 
 

 Seneste nyt 
 
Status på optag 
 
 
 
 
 
 
 
Praktik indsatser 
 

Lene har opsagt sin stilling pr. 31/10 
 
Gennemgang af optag/frafald. 
 
Gennemgang af de kurser/forløb vi har i 2019 
og starter op i 2020. 
 
Jette foreslår at man laver Praktikvejleder – 
ajourføringskurset meget praksisrettet. 
 
Praktikindsatser: et projekt mellem SSA og 
STUK (Styrelsen for udvikling og kvalitet) – 
for at fokusere på fastholdelse og mindske 
frafaldet. Fx sammenskrivning af 
praktikhåndbogen og uddannelsesbogen.  
Påtænkte aktiviteter: fx kan praktikken komme 
ind i undervisningen og underviserne komme 
ud i praktikken. 
 

Nyt grundforløb, GF+ 
V. Lene Olsen 

 Præsentation af nyt forløb GF+ fra 2020 med drøftelse af 
hvordan Bhsund vil varetage dette  
 

Et tilbud til lidt ældre unge/voksne, med en 
varighed af 10 uger, med afklarende og 
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introducerende elementer. Bhsund vil første 
gang udbyde tilbuddet i november 2020. 
 

Påbygning SSA 
V. Lene Olsen 

 Præsentation og drøftelse af ’Påbygning’ SSA 2019 og 2020 Hvor man kan forlænge uddannelsen med 4 
uger eller konvertere praktikken i 4 uger. 
Fagene er valgt til at være: 
SSA som teamleder: med fokus på begrebet 
”Legitim ledelse”. 
SSA’s rolle ved indlæggelse af borgere med 
demens: med fokus på handlinger og 
forebyggelse 
Borgere med fysisk og/eller psykisk handicap: 
med fokus på rehabilitering 
 

Lokal Uddannelsesplan/LUP og 
uddannelseshåndbog 
V Lene Olsen 

 Gennemgang LUP’ er, forår 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelseshåndbog er i fuld proces - orientering om 
proces 
 

LUP (Lokal Uddannelses Plan) er ikke lavet 
endnu. Handlingsplanen for LUP’erne er at 
SSA-jan20 og GF2-jan20 udarbejdes i efteråret 
2019. Resten af holdene kommer i 2020. 
Samhørighed i udvalget om at - Det er 
vigtigere at de bliver gode, end at de hurtigst 
muligt bliver lavet. 
 
SSA’erne er i en proces hvor man 
sammenskriver Uddannelsesbogen fra skolen 
og Praktikhåndbogen fra praktikken.  
 

GF II Pau 
v. Lene Olsen 
 

 Orientering om PAU pt. 
 
Der er et ikke så hensigtsmæssigt overlap mellem PAU 
afslutning og GFII PAU’s opstart næste gang. Orientering 
om at udskyde PAU, således af GFII PAU lægges i 
forlængelse af ny PAU opstart.   
 

Hovedforløb PAU 2021 
GF2 PAU august 2020 
Kvotefordeling giver os 25 pladser i 2020 
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Temadag praktiksamarbejde 
V Anne Regitze 
 
 
 
AMU/VEU 2020 v. Anne Regitze 

 Vi er i gang med planlægning af temadag. 
Praktiksamarbejde med fokus på at øge samarbejde om 
uddannelsen og relationen til eleven.  
Af forskellige grunde vil vi gerne udskyde denne dag til uge 
4…. drøftelse og stillingtagen til dagen ønskes.  
Ønsker til forår 2020 

Temadagen d. 28/11 bliver rykket til uge 4. 
Jette vil gerne inviteres med til Temadagen 
 
 
 
 

Evt. 14.15-
14.20 

 Uddannelseshåndbogen - bilag til næste møde. 
 

 

 

Emne Tid Hvad skal vi udrede Beslutning 

Fælles for alle – fælles del 
 
V Anne Regitze 
 
 
V Anette Kragh 
 
 
 
 
 
 
V Jannike Thiesen BRK  

14.30-
15.00 

 
 
 
Orientering og dialog om arbejdet med Strategi 2020-25 
Bhsund 
 
BoH orientering om BoH uddannelsesgrundlag 
 

 
 
 
En proces – bilaget er et udkast, som 
gennemgås. 
 
Processen er i gang og kommer i høring på et 
tidspunkt. 
Lave målrettede forløb til den enkelte elev, 
også dem med mentorordning eller andre 
udfordringer. 
 
BRK har gang i nogle kompetenceforløb, mht. 
demens og uhensigtsmæssig adfærd samt 
delirium.  
Transfer forløb, hvor de enkelte 
kursusdeltagere underviser kollegerne videre 
ud i organisationen.  
Konsulenter underviser disse forløb. 
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Emne Tid Hvad skal vi udrede Beslutning 

Sygeplejerskeuddannelsens 
uddannelsesudvalg & EVU 

   

Orientering  
V Bonnie Gudbergsen 

 Kort status på optag 2019.  
Orientering og kort drøftelse i forhold til studiestart i 
september 2019 og februar 2020.   
 
 

Optaget 25 studerende 
Der er stadig ledige pladser februar 2020 
Ansøgningsfristen er åben fra 21/10 - 03/11-
2019 
Frafald på holdet, da nogle er blevet overrasket 
over Bornholms geografiske placering. 
KP styrer nu optaget, som gør at Bhsund ikke 
kompetencevurderer de studerende og dermed 
kan tage hensyn til ærlige og lokale forhold.  
Kan man skrue på uddannelsens mange 
facetter, så de studerende bliver på 
uddannelsen på øen? 

Kvalitetsarbejde i 
sygeplejerskeuddannelsen.  
 
 
 
 
 
 
Nye evalueringskoncepter 

 KP`s nye kvalitets politik og ’koncept” er efter fusionen 
udviklet og godkendt, (se bilag, kvalitetspolitik). Drøfte om 
denne skal være et koncept/kommissorium vi også vil følge 
og inspirere os af. 
 
 
 
 
Drøftelse af evalueringsform – og praksis. Hvordan arbejde 
med evalueringsgennemførelse og opfølgning af resultater 
og tiltag i samarbejdet klinik og skole 
 

Der er nogle ting Bhsund skal levere og nogle 
ting vi kan være med til at kvalificere. Vi laver: 
Årshjul 
Handleplaner 
Standarder, for uddannelsen 
Tegn og evaluering med eksterne eksperter. 
 
Evaluering: 

 Understøtte stærke arbejdsfællesskaber 

 Pæd. og didaktisk værktøj 

 Står ikke alene, kobles med anden viden. 

 Enkelt og let tilgængeligt – resultatet 

kommer kort efter besvarelserne. 

Det manglende fremmøde af studerende giver 
nogle gange et misvisende billede at 
evalueringen. 
 
Spørgeramme på 3 niveauer: 
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Fælles spørgsmål 
Uddannelsesspecifikke spørgsmål 
Undervisernes egne spørgsmål 
Der er lavet minimumskrav til gennemførsel 
og opfølgning. 

Fælles temadag om klinisk 
undervisning den 7. november. 

 Drøftelse af ambitionen, ansvar og program for dagen. 
Overvejelser i forhold til at få en dag med stor aktivitet og 
idegenerering, der kan bruges i den videre proces med 
udvikling af nye måder at samarbejde i klinisk undervisning.  
 

Programmet præsenteres: 

 Fundamental of Care 

 Workshops 

Programmet kommer ud snarest. Vi mangler 
tilmelding fra ledelsesniveauet. 
Annette vil gerne være en del af temadagen. 

Aktiviteter EVU/VU 
 
Kompetenceudvikling på tværs af 
Bornholm. ”Specialiseret 
generalist” 
 
 
 
 
 
 
Ønsker og behov i foråret 2020 

  
 
Orientering om samarbejdet mellem BRK, Bornholms 
Hospital, Center for HR, Københavns Professionshøjskole, 
Videreuddannelsen og Bornholms Sundheds- og 
Sygeplejeskole om at udvikle et tværgående 
kompetenceudviklingsforløb for sygeplejersker. 
Fundamental of Care er foreslået som overordnet 
begrebsramme for design og indhold i 
kompetenceudviklingsforløbene.  
 
 
Hvilke behov er der for kurser og diplomforløb i foråret 
2020. I dette efterår afvikles Klinisk vejleder modulet, med 
10 deltagere.   
 

 
 
Man tænker forskellige forløb, som er i proces 
og kommer ud i høring. 
 
 
 
 
 
 
 
BoH: ingen umiddelbare ønsker 
Annettes afdeling: 
Demens 
Psykiatriske patienter i somatikken 
 
Forespørgsel på: Praksis- videnskabsteori og 
metode.  
 
Overvejer en temadag: Medicinhåndterings 
kursus med en ekspert. 
 

 


