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Deltagere:  Studerende, Cecilie Ramstedt Frølich, Firas Al Shawi, Rektor Pia Palnæs Hansen, 
studievejleder Lotte Myler, underviser Pernille Kofoed Nielsen, Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen, 
klinisk underviser Malene Sparsø 
Referent: Lotte Myler og Pernille Kofoed Nielsen 
Afbud: studerende Regitze Matzen, Magnus Nordahl Eriksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
 
 

Medlemsoversigt  Forslag om at en studerenderepræsentant 
er med i intro af 1. sem. for at få en ny 
repræsentant samt en suppleant.  

Aktive og stærke studerende  Drøftelse af studerendes timer brugt på 
undervisning og forberedelse. Og at 
studerende føler sig fagligt udfordret.  
Hvad har betydning og forslag til indsatser. 
Opfølgning på survey vedr. 
studieintensitet  
 

 Gennemgang af spørgeskema og processen 
for det videre forløb. Afprøves på 5. sem. 
ift. intern validitet inden det sendes til alle 
studerende på BhSund via sekr. LW. 
Resultat fremlægges for bestyrelsen og for 
studierådet. 

Tema 
Uddannelsens videngrundlag 
 
 
 

Drøftelse af uddannelsens videngrundlag: 
- Praktik og hvordan det kan bidrage til 

forståelse af professionen   

- uddannelsens relevans  

- Hvordan inddragelse af forskning i 

uddannelsen  

 MS: Mange mindre 
projektor/udviklingsarbejde på BoH, hvor 
studerende vil kunne deltage eller/og finde 
inspiration til klinikrelevante 
problemstillinger. Vil være obs på at gøre 
opmærksom på dem. Det de studerende 
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- FoU aktiviteter – proces omkring 

forskningsstrategi samt status og 

drøftelse af aktuelle og potentielle FoU 

projekter med fokus på klinisk praksis 

oplever i 5. og 6. sem. er nogle gange afsæt 
for deres bachelor. 
Skolen har fået et samarbejde med Mette 
Kildevæld Simonsen (forsker på BBH) 
hvor i første omgang 7.1 tilknyttes.  
PPH: Der arbejdes på et forskningsprojekt 
(max 1 års varighed) på øen i samarbejde 
med BoH og Regionskommunen. 

Covid-19 situationen 
 

Hvad gør vi på Bhsund og Campus. 
Selvpodning, hvordan går det?  
Undervisning og prøver   

 Overgået til selvpodning. 
Uvist hvor længe testcenter bliver på CB. 
Ansatte viser negativt testsvar til ledere. 
Ang. vaccination, så tilbydes 
frontpersonale ikke længere vaccination, og 
dermed heller ikke stud.  

Studerende repræsentant i 
bestyrelsen for Bornholms 
sundheds- og sygeplejeskole.  

Afklaring af proces og evt. kandidater.   Nuværende repræsentant stopper til 
sommerferien (bachelor) – der er enkelte 
interesserede. Der er en opmærksomhed 
på kønsfordelingen, der evt. skal skrives 
argumentation ift. 

Gensidig orientering Her er det muligt at orientere hinanden om 
hvad der rør sig i uddannelsen.  
Socialt arrangement på tværs af 
uddannelserne? 

 MS orienterede fra 
Forbedringsuddannelsen på BoH, hvor én 
af grupperne har arbejdet med: ”Hvad er 
bedst for (ikke Ester – men) den 
studerende?”. Der er fremlæggelse ons 
19.05.2021 kl 13. CF deltager som 
studerende.  
Socialt ”efter-corona”-arrangement. CF 
indkalder tutor-gruppen samt PPH/BG til 
planlægningsmøde 
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Kommende mødedatoer i 2021 
og punkter til dagsorden 
Der er indkaldt via Outlook 
 

28.09 
14.12 
 

 Resultater fra Survey om studieintensitet 
fremlægges – samt dialog om dette. 
(Info/update om valgfrit element sem 7.1?) 


