
 
 
 
 

Strategisk Uddannelsesforum d. 15. juni 2021 kl. 13.00-16.00 
Referat 
 
Referent: Ida Søborg-Madsen 

 

Lokal Uddannelsesudvalg LUU, SOSU & PAU kl. 13.00-14.00 

 
Deltagere: Karina Nørby, Louise Juel Pedersen, Dorthe Pedersen, Annette Kragh, Maiken Zeuthen, 
Bonnie Gudbergsen, Pia Palnæs Hansen, Merete Koch, Dorte Andersen, René Jacobsen og Jytte 
Lassen. 
 

1. V/ Uddannelsesleder Maiken Zeuthen – Velkomst 
 

Rektor Pia Palnæs Hansen bød velkommen. Herefter orienterede uddannelsesleder Maiken Zeuthen 
om: 
 

• Tematisk tilsyn – 26 timer 
Grundforløbselever skal modtage 26 timers undervisning om ugen. Samme lovgivning gør sig 
gældende for samtlige erhvervsuddannelser. Dette skaber nogle udfordringer for SOSU-
uddannelserne, da disse er forholdsvis teoritunge erhvervsuddannelser. På Bhsund har vi haft 
øget fokus på timetal det sidste halve år. For at sikre os at vi lever op til kravene om tematisk 
tilsyn, skruer vi op for undervisningstimerne på grundforløb til 27 timer om ugen.   
 

• Risikobaseret tilsyn – frafald på hovedforløb 
Frafald på hovedforløb på Bhsund ligger igen i år lidt højere end landsgennemsnittet. Vi er dog 
ikke udtaget til tilsyn. Vi er nysgerrige på, hvorfor vi har et stort frafald. Billedet er formentlig 
komplekst. Praksischok blev nævnt i forummet som en gennemgående faktor. 
 

2. Oplæg fra underviser på PAU v/ Line Jørgensen – Inddragelse af ny viden i PAU 
 

Oplæg om PAU med udgangspunkt i uddannelsens videngrundlag. Uddannelsens videngrundlag på 
PAU er særligt bygget op om praktikforløb.  
   Den styrkede pædagogiske lærerplan (2018) implementeres i forhold til evaluering. Aktionslæring er 
den metode, som er blevet anvendt de sidste 10 år i dagtilbuddene. Denne metode er en cirkulær, 
evaluerende praksis. Uddannelsen PAU benytter i høj grad denne metode. 
 

3. Samarbejde v/ Rikke Sprotte Klausen – Samarbejde med Videncenter for 
Velfærdsteknologi 
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Som en del af erhvervsuddannelsesreformen (2015) blev 10 videnscentre etableret nationalt. Bhsund 
indgår i Videnscenter Øst og er samtidig en partnerskole. Dvs. at skolen låner de velfærdsteknologiske 
remedier og lader dem indgå i undervisningen på SOSU og PAU. 
   Rikke viste et par VR-briller frem og fortalte og viste en film omhandlende muligheden for at 
anvende VR-briller inden for demensområdet. 
 

4. Samlet diskussion - Diskussion af videngrundlaget på erhvervsuddannelserne 
 
Med udgangspunkt i de to oplæg diskuterede medlemmerne videngrundlaget på erhvervsuddannelserne. 
Der var bred enighed om, at fokus på velfærdsteknologi er den rigtige vej at gå, eftersom der vil mangle 
hænder inden for sundhedsområdet i fremtiden. Men der var også en erkendelse af, at udvikling af 
teknologi går stærkt, og det er derfor vigtigt, at der anvendes den rigtige teknologi på skolen. 
   Videokonsultationer er desuden blevet udviklet under Corona og psykiatrien anvender allerede VR-
briller.  
 
    

 

Fælles del for alle kl. 14.00-15.30 

 
Deltagere: Karina Nørby, Louise Juel Pedersen, Dorthe Pedersen, Annette Kragh, Maiken Zeuthen, 
Pia Palnæs Hansen, Merete Koch, Dorte Andersen, René Jacobsen, Jytte Lassen, Susanne Olsen 
Samuelsen (Teams), Lotte Myler, Ann Due, Inger Margrete Siemsen (Teams) og Sophia Lydeking-
Olsen. 
 

1. Fælles orientering og dialog v/ Pia Palnæs Hansen – Kort drøftelse af håndtering af 
Corona-restriktioner 

 
Indledning med en kort præsentation af alle. Herefter blev de nyeste Corona-restriktioner gennemgået. 
Med de nyeste restriktioner er der plads til sociale arrangementer, som studerende og elever i høj grad 
længes efter. Det er dog stadig vigtigt med skærpet opmærksomhed på smittekæder – især pga. 
igangværende eksamener. 
 

2. Oplæg v/ Karina Nørby, BRK – Rehabilitering 
   
Oplæg om rehabilitering, som i høj grad er en del af den nationale dagsorden. BRK har i en årrække 
haft fokus på rehabilitering, da særlig mange borgere fra 2030 og frem vil modtage offentlige ydelser. 
Rehabilitering som tilgang går derfor hånd i hånd med velfærdsteknologi som løsning på manglende 
hænder i sundhedsvæsnet i fremtiden. 
 

3. Drøftelse af uddannelsernes videngrundlag 
 
Med udgangspunkt i oplægget fortsatte diskussionen. Patientforeninger på Bornholm blev fremhævet 
som meget aktive medspillere. Mental sundhed er en vigtig faktor i empowerment-tilgangen, ligesom 
fokus på folkesundhed generelt er en vigtig brik i forhold til rehabilitering. Et ønske om en fælles 
termologi på tværs af sektorer inden for rehabilitering blev fremsat.  
 

4. Velfærdstalenter v/ Karina Nørby – Kåring af tre talenter (FOA Ungdom og PenSam) 
 
I år er tre bornholmere blevet udvalgt som velfærdstalenter. På nationalt plan er der i alt blevet kåret 
100 talenter. De er alle tre social- og sundhedsassistenter og ansat i BRK. FOA og BRK stod for den (i 
år) virtuelle fejring. 
 



5. PSU – Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser v/ Karina Nørby – Status på 
BRK’s deltagelse i PSU 

 
BRK orienterede om, at de arbejder videre med spørgsmålet om at indgå i PSU. 

 
6. Strategi for sygeplejen, Bornholms Hospital v/ Anette Kragh – Fremlæggelse af proces 

 
En ny strategi for sygeplejen på Bornholms Hospital har fokus på at tiltrække sygeplejersker og 
fastholde dem. Strategien forventes færdig i februar 2022. Den er under proces, og arbejdsgruppen er 
ved at spore sig ind på indsatser. Følgende indsatser forventes på nuværende tidspunkt at indgå i 
strategien:  
 

• Fælles sygeplejefagligt sprog og begrebsramme (Fundamentals of Care) 

• Kompetenceudvikling og uddannelse 

• Ledelse og organisering 

• Udvikling af og forskning af sygepleje 
 
Det blev tilføjet, at DSR planlægger at afholde en fagdag i DGI-byen d. 22. november 2021 med fokus 
på Fundamentals of Care. 
 

7. Ny organisering af kliniske undervisere på Bornholms Hospital v/ Anette Kragh – 
Baggrund og hensigter med ny organisering 

 
En ny organisering af kliniske undervisere på Bornholms Hospital er igangsat. Tre kliniske undervisere 
vil fremover blive knyttet til semesterniveau i stedet for undervisningssteder, som tidligere organiseret. 
Den nye organisering vil træde i kraft i efteråret 2021 og har til hensigt at skabe mere sammenhæng i de 
studerendes uddannelsesforløb. Sygeplejens videngrundlag vil ligeledes blive styrket ved den nye 
organisering.  
 

8. Præsentation v/ lektor, ph.d. Pernille Kofoed Nielsen – Præsentation og drøftelse: 
Implikation af Forsknings- og udviklingsstrategi  

 
Bhsund har lanceret en Forsknings- og udviklingsstrategi, da skolen ønsker at være en kendt og 
attraktiv uddannelsesinstitution. Bhsund ønsker et stærkt videngrundlag, og dette sikres ved, at 
undervisning bygger på forskning. 
 

9. Videre drøftelse af forsknings- og udviklingsstrategi 2021-2024 v/ Pia Palnæs Hansen – 
Status og drøftelse af aktuelle og potentielle forsknings- og udviklingsprojekter med 
fokus på klinisk praksis herunder Symposium 2022 

 
Af konkrete projekter på Bhsund med forskning som omdrejningspunkt blev følgende nævnt:  
 

• Forskningsprojekt mellem Bhsund og Bispebjerg Hospital om rehabilitering og 
velfærdsteknologi. Opstartsmøde i august 2021. 

• Symposium 2022. En fagforskningsdag med årlig tilbagevending. Arbejdsdatoen er d. 28. april 
2022.  

 
For Bhsund er det vigtigt at komme på kortet i forhold til forskning. 
  

10. Strategisk Uddannelsesforums form v/ Pia Palnæs Hansen – Status på evaluering af 
Strategisk Uddannelsesforums form 

 



Evalueringen af Strategisk Uddannelsesforums nuværende form var mere positiv end forventet. Derfor 
indstilles det til Bestyrelsen, at den nuværende form fortsætter et år frem (juni 2022), hvorefter formen 
kan revurderes.   
 

11. Efter- og videreuddannelse 
 
Det blev i plenum drøftet, hvad der kan være af behov for efter- og videreuddannelse hos aftagerne. I 
forlængelse af mødets tidligere diskussion om velfærdsteknologi blev et forløb om mennesker og 
teknologi foreslået med fokus på både teori og praksis. Et forløb om håndhygiejne i forlængelse af 
Corona blev også nævnt som en mulighed. Herudover er der pt. fem tilmeldte til efterårets kliniske 
vejledermodul på Bhsund.    
 
 

 

Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg SPL UU kl. 15.30-16.00 

 
Deltagere: Annette Kragh, Karina Nørby, Louise Juel Pedersen, Maiken Zeuthen, Pia Palnæs Hansen, 
René Jacobsen, Susanne Olsen Samuelsen (Teams), Lotte Myler, Ann Due, Inger Margrete Siemsen 
(Teams) og Sophia Lydeking-Olsen. 
  

1. V/ Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen – Orientering 
 
Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen fortalte om rekruttering af sygeplejerskestuderende. Bhsund får 
flere henvendelser via. mail i forhold til Åbent Hus. Bhsund sender to studerende til København i juni 
2021 med flyers som PR for skolen. Herefter orientering om: 

 

• Optag og overflytning (se tal i vedlagt PP) 

• Øget gennemførsel. Orientering om samarbejde med Bispebjerg Hospital på semester 7. 
Muligheden for at arbejde videre på samme måde på Bornholm blev kort drøftet. 

 
2. Transfer fra studerende til sygeplejerske v/ Bonnie Gudbergsen – Samarbejde i efteråret 

2021 mellem Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Bornholms Hospital om bedre 
overgang fra studerende til sygeplejerske 

 
Der blev orienteret om et nyt samarbejde vedrørende nyuddannede sygeplejersker. Psykolog Rikke 
Sørensen er koblet på projektet i forbindelse med ansættelse af nye sygeplejersker.   
 
 

 
Næste møde i Strategisk Uddannelsesforum finder sted d. 2. september 2021. 
 
 


