Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Innkalling

Studieprogramråd for bachelor i sykepleie (GRS), Bergen
Møtedato: 28.10.2020 kl. 14.15 – 16:00

Møterom: Zoom

Medlemmer:
Marianne Fjose (fagseksjonsleder, studieprogramansvarlig),
Bente Albrigtsen (programkoordinator 2 år), Liv Berit Thulin (programkoordinator 3 år), (Wenche M Eide programkoordinator 1 år)
Maria Juul (studenttillitsvalgt 2. året), Siri Skeie Dervo (studenttillitsvalgt 3. året)
Thomas Haugen Nag (Bergen kommune)
Solveig Hansen (Helse Bergen)
Merete-Anett Hoddevik (sekretær)
Til stede: Marianne Fjose (fagseksjonsleder, studieprogramansvarlig),
Bente Albrigtsen (programkoordinator 2 år), Liv Berit Thulin (programkoordinator 3 år), (Wenche M Eide programkoordinator 1 år)
Maria Juul (studenttillitsvalgt 2. året), Siri Skeie Dervo (studenttillitsvalgt 3. året)
Solveig Hansen (Helse Bergen)
Merete-Anett Hoddevik (sekretær)
Forfall: Thomas Haugen Nag (Bergen kommune)

Etablering av studieprogramråd og rammeverk for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanning:
Arbeid med kvalitet i utdanningane
Retningslinjer for honorar og lønn til studentar

Sak

Dokument

1/20 Godkjenning av
innkalling og saksliste

Kva skal skje i møtet?

Prosess

Ca tid

Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt.
kommentarer

Fagseksjonsleder

5 min

Referat:
Innkalling og sakliste ble godkjent uten kommentarer. Mandatet for dette studieprogramrådet er utgående studieplan (GRS) på bachelor i sykepleie.
2/20 Fastsette
oppfølgingsform for
GRS (utgående)
studieprogram 2020/2021

Vedlegg:
Valg av oppfølgingsform
OPPFØLGINGSFOR
M 2020-2021 (002).d

Plan for hvilke emner og hvordan emnene skal
evalueres samt hvilke emner som skal ha anonym
undersøkelse og ekstern sensur, presenteres.
Studieprogramrådet inviteres til å gi innspill til valg av
oppfølgingsform.

Fagseksjonsleder orienterer,
diskusjon og forslag tiltak

20 min

Referat:
Fagseksjonsleder gikk gjennom plan for oppfølging. Valg av oppfølgingsform bestemmer hvordan vi følger opp kvalitet i studieprogram.
Hvordan jobbe med eksamensforberedelse i teori-emne i etterkant av praksis-emner?
Studentene ønsker eksamensseminar i fellesskap. De ønsker innspill på hvordan de skal tenke/løse emne ut ifra ulike perspektiv før eksamen, hvordan lære å tolke
faget ut ifra ulike fokus i ulik praksis.

Spørsmål fra praksisfeltet om vi har ekstra tiltak med tanke på oppfølging av kvalitet i emne i pandemien?
Fagseksjonsleder presiserer at vi følger det opplegget utdanningen har valgt, men har ekstraordinære møter med tillitsvalgt på kull ved behov. Utdanningen er åpen
for å gjøre ekstraordinære tiltak der det er nødvendig. Tilbakemelding blir fulgt opp, og utdanningen prøver å justere seg etter rådende tilstand.
3/20 Status for de ulike
årskullene (GRS - utgående
studieprogram), opptak,
gjennomstrømming

Vedlegg:

Studieprogramrådet presenteres status.

Fagseksjonsleder orienterer.

20 min

Referat:
Bachelor i sykepleie har implementert ny studieplan, og nytt kull med oppstart høst 20202, kull 20, har per nå ca 220 studenter
Kull 19 GRS:
Utdanningen har de siste par årene hatt et naturlig frafall mellom 1. og 2. studieår. Utdanningen gjorde en kartlegging av årsak til frafall, og det var sammensatte
grunner. Kartleggingen resulterte i at for kull 19 tok vi opp ekstra antall studenter. Per nå er kullet på ca 196 studenter. Det positive er at utdanningen er innenfor
måltallet. Problemet med å overbooke i opptaket er at HVL har for små lokaler for så store kull, noe som betyr at vi kan ikke ta opp så store kull. Praksisplasser er og
en utfordring.
Studieplanen for kull 19 er utgående, og på grunn av nedlegging av studieplanen er det også gjort unntak for progresjonskravet. Det betyr at oversikten over hvor
mange som eventuelt fell i fra, forskyves til et senere tidspunkt i studieløpet.
Kull 18 GRS:
Nå er det ca 156 studenter. Måltallet er på 180 studenter med oppnådd bachelorgrad i sykepleie. Utdanningen har opplevd stort frafall på dette kullet.
Det å holde opp måltall er komplisert og sammensett.

Tilbakemelding fra studentrepresentantene:
Studentrepresentanten fra andre studieår, kull 19 bekrefter problem med stort kull, og fulle undervisningslokaler, og noen følte at de ikke ble sett.
Studentrepresentantene etterspør plan for kvalitet i det faglige og trivsel blant studenter:
Studentene savner fysisk undervisning, savner kontakt med faglærer og kunnskapen en får i samtale med faglærer.
Studentrepresentantene melder at de opplever at kvaliteten på digital undervisningen er lavere, på grunn av tekniske problem, ujamn digital kompetanse osv.
Det er ønskelig at den digitale undervisningen som gis er av god kvalitet, og at en benytter seg av flere varianter for digitale undervisningsopplegg:
• Mer asynkrone forelesninger
• Podcaster f.eks i kombinasjon med studiegrupper

Tilbakemelding fra praksis:
Praksis støtter studentene. Utfordrende at redusert kapasitet i sykehuset pga pandemi, som gjør at praksis må legges om. Nå korte 1. sykehuspraksis, gjøre
evaluering og det å holde kontakt utfordrende.
Fagseksjonsleder bekrefter at utdanningen gjør så mye de kan innenfor de mulighetene/rammene de har. Store kull gjør rammene små.
Sykepleieutdanningen har fått lov å leie lokaler utenfor campus i spesielle situasjoner – kan hjelpe å få mer fysisk undervisning. Utfordrende pga AV-utstyr Kronstad 1
ikke godt nok å videooverføre undervisning mellom flere lokaler, som gjør at vi ikke får til nok fysisk undervisning. Stort sett studiegrupper og ferdighetstrening,
lab.øvelser vi får til fysisk på campus.
Studenten ble oppfordret til å delta så mye som mulig når det er fysisk undervisning, og da bruke pauser til å snakke sammen, både faglig og sosialt. Viktig å skape seg
faglig og sosialt nettverk.
Skru på kamera på digital undervisning, det er et enkelt tiltak for å bedre kommunikasjonen.

Studieprogramråd støtter at det må bli jobbet mer med kvalitet på digital undervisning. Fagseksjonsleder ønsker tilbakemelding fra studentene, for å finne gode
pedagogiske løsninger for digitale undervisning. Det er et felles ønske å bli bedre på digital undervisning.

4/20 Oppfølging av
kvalitetsarbeid i
studieprogrammet

Vedlegg:
Referat dialogmøte
Emneevalueringer vår 2020

Studieprogramrådet presenteres status for
kvalitetsarbeidet og hvilke konsekvenser Covid-19 har
hatt for studentene våren 2020.

Fagseksjonsleder går gjennom
studieplanen og innleder til
diskusjon.

5 min

Referat Dialogmøte
vår 2020.doc

Referat:
Grunnlaget for vurderingene er studentevalueringer (referansegruppemøter og program-timer, samt studenttillitsvalgtmøter), dialogmøte med emneansvarlig,
anonyme evalueringer. Referat fra dialogmøte er vedlagt i saken. Evaluering av noen vår-emner 2020 ble gjennomført etter semesterstart høsten 2020.
BSS2B2:
Studentene jobbet godt, og eksamensresultatene hadde en normal fordeling
BSS3D1:
Det ble vår 2020 gjennomført alternativ medisinsk praksis, med krav om 150 timer.
I godt samarbeid med praksisfeltet HUS klarte vi å gi alle studentene 3 uker kirurgisk praksis. Alle studentene fullførte emne. Læringsmålene i emne ble oppnådd på
en god måte, etter stor innsats fra alle involverte. Praksisfeltet var til stor hjelp, og har fått takk for innsatsen.
Viktig for kull 19 nå, at de får en fullverdig 2. sykehuspraksis (BSS3D1), slik at de skal få den læringen de trenger.
BSS4:
Tilbakemeldingene fra studentene spriker, noen liker dette, andre syns det er tungt.
Tilbakemelding fra studentrepresentantene:
Emne er diskutert blant studentene, og de ønsker at dette emne kommer tidligere. Studenten trenger en tydeliggjøring av betydningen i emne.
De studentene som lykkes med emne, finner emne svært spennende og givende. Studentene sier at det er stor mestring i å kunne finne kunnskap selv, og bruke den.
Det er svært givende at en skal jobbe med reelle problemstillinger fra avdelinger på sykehus. Studenter har vært med på å endre rutiner på avdelinger.

Fagseksjonsleder orienterer om at på ny studieplan kommer tilsvarende emne i første semester, og utdanningen vil ha fokus på kunnskapsbasert praksis i flere emner
gjennom hele studieprogrammet.
BSS8UTV:
Vår 2020 hadde vi studenter på flere kontinent da utvekslingsoppholdet ble avsluttet grunnet Korona-pandemien. Det var utfordrende, men alle fikk gjennomført
emne.
Det var en utfordrende avslutning på vårsemesteret 2020 med Covid19. Praksisfeltet og fagpersoner har blitt utfordret til å legge om undervisning, og veiledning i
tråd med rådene for smittevern. Til tross for dette har det vært gjort et solid arbeid med digital undervisning, veiledning fra praksisfeltet og oppfølging av
kvalitetsarbeidet (evaluering av emner). 153 studenter fullførte bachelorgrad i sykepleie juni 2020.
Studieprogramråd slutter seg til at det er satt opp gode tiltak og oppfølginger i tråd med resultatene fra emneevalueringene. Dette arbeidet er kontinuerlig i
utvikling, og kunnskap blir bedre, f.eks er beredskapen bedre.
5/20 Status covid-19 for de
Vedlegg:
Representanter fra de ulike årskull presenterer status. Alle
5 min
ulike kullene
Representant fra praksis presenterer status fra
praksisfeltet.
Referat:
Fagseksjonsleder innleder med å gi en oversikt over hva tiltak utdanningen har gjort for oppstart av nytt semester, høst 2020:
•
•
•
•
•
•

Digital kompetanse – jobber videre med opplæring og heving av digital kompetanse
Gjøre de faglige mer trygg på å bruke digitalt undervisningsutstyr
Utvikle pedagogisk kompetanse når undervisninga er digital – hvordan bruke og finne gode verktøy for undervisning og læring
Utvikle digital kompetanse for noen tema, som en kan bruke på tvers av campus
Få studenter og tilsette tilbake på campus – det er et mål å kunne åpne campus mer
Bygge sosiale og faglige nettverk for studentene våre

•
•
•
•
•
•

Praksis er gjennomført så langt for høstsemesteret
Sykehuspraksis (BSS3B) blir endret – praksis skal gjennomføres i to puljer: fire uker fortettet praksis (dvs 37,5t per uke) og 3 uker praktiske studier på campus
Covid-19 relatert fravær – fravær inntil 20% blir innvilget dersom læringsutbytte er nådd.
I februar 2021, får vi første praksis for kullet på ny studieplan
Utdanningen jobber kontinuerlig med å oppfylle de faglige kravene – der det er alternativt opplegg, er det i tråd med nasjonale krav
Utfordringer på SimArena- færre øvelser kan gjennomføres – studentene har til nå fått lite egentrening på SimArena. Egentrening vanskelig å få til, fordi
fastlagte øvelser må spres over flere dager.

Tilbakemelding fra studentrepresentantene:
Ønske om at utdanningen lager flere video med prosedyrer, som studentene har ubegrenset tilgang til. Studentene lærer mye av gode videoer av prosedyrer.
Tilbakemelding fra praksis:
Praksisfeltet er bekymret for hvordan de skal klare å evaluere og gi svake studenter tilbakemelding i alternativ praksis BSS3B. Det må være godt samarbeid mellom
kontaktsykepleier, praksislærer og studenter, og en må ikke vente med å gi varsel, tilbakemelding til studenter som sliter i praksis. Praksisfeltet ønsker at studentene
skal få gode praksisperioder, med høy kvalitet.
Tilbakemelding fra studentrepresentantene:
Studentene er nervøse for denne praksisperioden, siden studenter har ulike grunnlag fra sykehjem-praksis 1. studieår. Alle studenter får samme krav, selv om de
kommer inn i praksis med ulikt utgangspunkt.
Tilbakemelding fra praksisfeltet er at de er klar for å ta godt imot studentene.
Utdanningen ønsker å bruke oppstarts-samtale for å snakke med studentene om hvor hver student står faglig. Studenten må ta tidlig samtale om de får problem. Alle
må være tett på situasjonen.
Studieprogramråd slutter seg til at det er satt opp gode tiltak og oppfølginger. Fagseksjonsleder ønsker tilbakemelding på om praksisfeltet ser forskjell på 1. og 2.
pulje som skal ut i praksis. Pulje 2. starter med undervisning før de skal ut i praksis. Pulje 1. starter i praksis, og får undervisning etter gjennomført praksis. Det er
foreslått å ha samtale med lærer/praksisansvarlig om hvordan de opplevde de to periodene.

7/20 Eventuelt
Referat:
Studiebarometeret 2020, frist 13. november er frist for å delta.
Det blir pizzapremiering til kull som fra 80% eller mer i svarprosent
Det er planlagt et nytt møte i Studieprogramrådet for bachelor i sykepleie (GRS) 16. desember 2020.

5 min

