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Uddannelsesleder, koordinator og semesteransvarlige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBS ændringer i afdelinger/områders navne og placeringer samt undervisertilknytninger bedes sendt til 

uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen. Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk 

  

Semester  Semesteransvarlig  For alle semestre;  

ved særlige studieforløb 

kontaktes  

Klinisk koordinator  

Bonnie Gudbergsen 

Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk 

  

1. semester Gunhild Koch-Hansen 

Gunhild.Kock-

Hansen@bhsund.dk 

 

2. semester Lotte Myler 

Lotte.Myler@bhsund.dk 

 

3. semester Martin Tengberg 

Martin.Tengberg@bhsund.dk  

 

4. semester Lene Folkmann Ipsen 

Lene.Ipsen@bhsund.dk 

 

5. semester Verena Guldstad 

Verena.Gulstad@bhsund.dk  

 

6. semester Bonnie Gudbergsen 

Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk  

 

7.  Semester Pernille Kofoed Nielsen  
pernille.nielsen@bhsund.dk  
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mailto:Verena.Gulstad@bhsund.dk
mailto:Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk
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Undervisertilknytning – opgaver og roller 
Der er tilknyttet faste undervisere fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole til alle kliniske 

undervisningssteder efter følgende principper:  

Så få undervisere som muligt tilknyttet de enkelte kliniske undervisningssteder 

Så stor kontinuitet som muligt – så få ændringer i tilknytning som muligt.  

Så få steder pr. underviser som muligt med en fornuftig geografisk samling hvis muligt  

Samarbejdet mellem de tilknyttede undervisere og det kliniske undervisningssted består af:  

1) Løbende dialog og samarbejde om de fælles pædagogiske opgaver i klinisk undervisning, herunder 

deltagelse i refleksion forum, studieunit, Journal Club  

2) Ét fast samarbejdsmøde på det kliniske undervisningssted pr. halvår, der handler om samarbejdet, 

uddannelseskvalitet, -udvikling bl.a. med udgangspunkt i evalueringerne. Der tages udgangspunkt i 

’Ramme for Samarbejdsmøder’(se næste side)  

3) Opgaver knyttet til den enkelte studerende eller grupper af studerende – som nedenfor skitseret 

For de enkelte semestre gælder i forhold til samarbejdet om de enkelte studerendes læringsforløb at 

underviseren deltager i:  

 

 

 

 Ramme for Samarbejdsmøde x 2 årligt  
- mellem kliniske undervisningssteder og tilknyttede undervisere fra Bornholms Sundheds- og 

Sygeplejeskole (BHsund) 

Som led i den samlede kvalitetssikring af Sygeplejerskeuddannelsen afholdes der én gang pr. semester et 

samarbejdsmøde mellem de tilknyttede undervisere og de kliniske vejledere/undervisere mfl. af ca. 1-2 

times varighed.   

Tid, sted og deltagere aftales mellem kliniske vejledere, kliniske underviser og underviseren fra BHsund. 

Klinisk underviser initierer mødeindkaldelsen.  

Deltagere:  

Afpasses efter lokale forhold, men som udgangspunkt er relevante deltagere: Kliniske vejleder, klinisk 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 

 
➢ deltagelse i 

samarbejde 
om 
studieaktivite
tskrav  

 
➢ Deltager i 

samarbejdet 

om 

forudsætning

skrav  

 
➢ Deltager i 

samarbejde 

om 

forudsætning

skrav 

 
➢ Deltagelse i 

klinisk prøve 

➢ Deltager i 

samarbejde 

om 

forudsætning

skrav 

 
➢ Evt. 

deltagelse i 
samarbejde 
om 
studieaktivite
tskrav 

 

 
➢ Deltagelse i 

klinisk prøve  

➢ Deltager i 

samarbejde 

om SAK4 
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underviser, og sygeplejefaglig leder (afhængig af ønsker og lokal organisering) samt tilknyttede 

underviser(e) fra BHsund. 

Formålet med møderne er: 

at styrke samarbejdet mellem BHsund - undervisere og kliniske undervisningssted mhp. at bidrage til øget 

sammenhæng og progression i uddannelsen, 

at i fællesskab sætte fokus på bedst mulige studievilkår og rammer for læring på det kliniske 

undervisningssted   

Mulige emner til dagsorden:  

✓ Studie- og læringsmiljøet på det kliniske undervisningssted. Styrker og udviklingsområder?   

✓ Samarbejdet mellem BHsund-undervisere og kliniske vejledere/-undervisere – hvordan går det og 

kan det kvalificeres?  

✓ Afvikling af kliniske prøver – hvordan går det og kan de kvalificeres?  

✓ Hvad siger de sidste evalueringer fra de studerende  

✓ Videndeling om evt. udviklingsprojekter på det kliniske undervisningssted og på 

uddannelsesinstitutionen  

✓ Er der elementer fra dialogmøder/temadage om klinisk undervisning, der kan diskuteres/arbejdes 

videre med lokalt?  

✓ Faglig og pædagogisk sparring i den fælles pædagogisk opgave  

✓ Erfaringsudveksling om samarbejde og erfaringer fra andre kommuner/sektorer /afdelinger 

✓ Aftale dato for næste møde og foreløbige dagsordenspunkter  

Opsamling fra mødet 

✓ Der laves på mødet en kort opsamling med de vigtigste pointer/aftaler – denne uploades i en fil til 

PraktikPortalen fx under dialogrum: ”Kliniksted” og BHsund- underviser 

✓ Hvis der er særlige opmærksomhedspunkter for forbedring af kvaliteten af studie- og læringsmiljø 

sikrer parterne i mødet at disse bæres tilbage til de respektive ledelser i hhv. BHsund og på det 

kliniske undervisningssted 
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UNDERVISERTILKNYTNING efterår 2021 

1., 2., 4., 5. og 6. Semester Somatik  

Hospital/kommune  Område Afdeling/afsnit Undervisere 

Bornholms 

Regionskommune  

Sygeplejen  Lotte Myler 

lotte.myler@bhsund.dk  

Lene Folkmann Ipsen 

lene.ipsen@bhsund.dk  

Bornholms Hospital  Kirurgisk  Ambulatorie 2 Gunhild Koch-Hansen 

Gunhild.Kock-

Hansen@bhsund.dk  

Operationsafdelingen Verena Gulstad 

Verena.Gulstad@bhsund.dk 

Endagskirurgisk Gunhild Koch Hansen 

Gunhild.Kock-

Hansen@bhsund.dk  

Sengeafsnit 1, kirurgisk  Gunhild Koch-Hansen 

Gunhild.Kock-

Hansen@bhsund.dk  

 Anæstesiologisk  Akut modtagelsen Verena Gulstad 

Verena.Gulstad@bhsund.dk  

Intensiv og 

opvågningen 

Verena Gulstad  

 Verena.Gulstad@bhsund.dk  

Akut sengeafsnit  Martin Tengberg 

Martin.tengberg@bhusnd.dk  

Anæstesiafdelingen  Verena Gulstad 

Verena.Gulstad@bhsund.dk  

 Medicinsk  Sengeafsnit 2  Pernille Kofod Nielsen  

pernille.nielsen@bhsund.dk  

Sengeafsnit 1, 

neurologisk  

Pernille Kofod Nielsen 

pernille.nielsen@bhsund.dk 

Ambulatorie 1 Verena Gulstad  
Verena.Gulstad@bhsund.dk  

Ambulatorie 3 

/F2/dialysen 

Verena Gulstad  
Verena.Gulstad@bhsund.dk  

mailto:lotte.myler@bhsund.dk
mailto:lene.ipsen@bhsund.dk
mailto:Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk
mailto:Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk
mailto:Verena.Gulstad@bhsund.dk
mailto:Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk
mailto:Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk
mailto:Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk
mailto:Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk
mailto:Verena.Gulstad@bhsund.dk
mailto:Verena.Gulstad@bhsund.dk
mailto:Martin.tengberg@bhusnd.dk
mailto:Verena.Gulstad@bhsund.dk
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Psykiatri - 3. og 6. semester Underviser 

PC Bornholm  

 

Martin Tengberg 

Martin.tengberg@bhusnd.dk 

Midtpunktet Martin Tengberg  

Martin.tengberg@bhusnd.dk 

 

Kommandanthøjen  

 

Martin Tengberg 

Martin.tengberg@bhusnd.dk 

Lindehuset 

 

Martin Tengberg 

Martin.tengberg@bhusnd.dk 

mailto:Martin.tengberg@bhusnd.dk
mailto:Martin.tengberg@bhusnd.dk
mailto:Martin.tengberg@bhusnd.dk
mailto:Martin.tengberg@bhusnd.dk

