Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Innkalling

Studieprogramråd for desentralisert sykepleie
Møtedato: 29. april 2020

kl. 14.15 – 16:00

Skype

Medlemmer: Terje Årsvoll Olsen (fagseksjonsleder), Edit Blåsternes (fagtilsatt 3.-4. år), May Kristin Elvebakk (fagtilsatt 1.-2. år)
Hege Næss Heimark (GRSD 17, studentrepr. 2 år)
Wenche Almeland (GRSD 19, studentrepr. 1 år)
Vibeke Irgens (Helse Bergen)
Hilde Ystanes (Kvam Herad)
Merete-Anett Hoddevik (sekretær)
Vara: Elin Vestbøstad, Sigrid Bøe Skogstrand, Marit Kjesbo Risøy, Elfrid Oma
Til stede: Vibeke Irgens, Terje Årsvoll Olsen, Edit Blåsternes, May Kristin Elvebakk,
Merete Hoddevik
Forfall: Hege Næss Heimark (GRSD 17, studentrepr. 2 år), Wenche Almeland (GRSD 19, studentrepr. 1 år), Hilde Ystanes (Kvam Herad)
Etablering av studieprogramråd og rammeverk for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanning:
Studieprogramråd
Studieprogramråd ved FHS

Arbeid med kvalitet i utdanningene ved FHS
Rammeverk
Kvalitetshandbok

Sak

Dokument

1/20 Godkjenning av innkalling og
saksliste
Referat:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2/20 Orientering om
Vedlegg:
konsekvenser for GRSD17 og
GRSD19 knyttet til COVID-19

Kva skal skje i møtet?

Prosess

Ca tid

Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt.
kommentarer

Fagseksjonsleder

5 min

Fagseksjonsleder innleder og
orienterer

45 min

•
•
•
•
•

gjennomføring av undervisningsbolker
GRSD17
gjennomføring av praksis GRSD17 i
hjemmesykepleien
gjennomføring av eksamen i samfunnsfag
GRSD17
gjennomføring av undervisningsbolker
GRSD19
gjennomføring av eksamen på GRSD19
 mikrobiologi
 kunnskapsbasert praksis
 praktisk teoretisk eksamen

Referat:
Fagseksjonsleier orienterte om utfordringer og løsninger som er gjort etter at HVL stengte for undervisning og praksis 18. mars 2020.

All ordinær praksis for helse- og sosialfagstudentar ved HVL utgår vårsemesteret 2020. Fakultet for helse- og sosialvitskap har siden gjennomført praksis-studie på en
alternativ måte. Det som påvirket desentralisert sykepleie mest, var stopp av praksis i hjemmetjenesten. Studentene ønsker praksis i hjemmesykepleie, og finner
løysninger, som f.eks hospitering på hverandre sin arbeidsplass.
Høstsemesteret 2020 må planlegges ut ifra en usikkerhet om hva som er mulig med fysisk tilstedeværelse på campus og tilgang til praksisfeltet:
•
•
•
•

For kull 19: Praksis på sykehus i uke 36 – utfordring knyttet til forberedelse til praksis. Undervisning før praksis er omgjort til nettundervisning. Noe er asynkron
undervisning på nett, noe er synkron undervisning.
Det er en utfordring om vi ikke kan åpne for øving på prosedyreforberedelser og andre ulike prosedyrer på campus.
Godt samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner. F.eks sykdomslære via OsloMet.
Avvikling av eksamen er gjort med alternative løsninger, og hjemmeeksamen, muntlig over nettet og flytting av eksamen.

Fordypningspraksis: En kan bruke den praksisen til å dekke opp det som mangler av oppnådd læringsutbytte pga Covid-19, dersom det blir aktuelt. Dersom det blir
aktuelt, ønsker praksisfeltet en kartlegging av hva praksis som mangler.
Fagseksjonsleder vil ha innspill fra praksisfeltet om hvor lite forberedt en student kan være for å ikke kunne gå ut i praksis.
Dette gjelder dersom en ikke kan åpne for øvelse på ulike prosedyre på campus før praksisperiode. Det blir jobbet med å kompensere for manglende øving på campus.
Praksis; vil være mindre trening på f.eks pleieerfaring pga covid-19 enn hva som er normalt.
Praksis for GRSD pleier ikke å være vanskelig – Bergen kommune tar det med i planlegging av neste semester.
Praksiskabalen for GRSD er lettest og vil være klar relativt raskt.
3/20 Orientering
Vedlegg:

Referat:

•
•
•

budsjettmessige utfordringer for neste skoleår
planlegging av opptak 2021
ny studieplan etter nasjonale retningslinjer for
bachelor i sykepleie

Fagseksjonsleder presenterer
forslag og innleder til diskusjon

45 min

Fagseksjonsleder orienterer om ny studieplan, og de utfordringene et desentralisert studieløp møter i forhold til ny studieplan.
Det er ikke avklart om desentralisert skal følge samme rekkefølge på emnene som ordinær bachelor i sykepleie.
Første opptak på ny studieplan er i 2021. Første praksis kommer 2022. Struktur og emnerekkefølge vil være avklart før opptak i 2021.
På desentralisert sykepleie er det færre studenter enn vanlig som skal ut i praksis neste studieår. Dette er på grunn av færre kvalifiserte søkere pga nye opptaksregler.
For å kunne få flere kvalifiserte søkere til desentralisert sykepleie, har blant andre Bergen kommune laget et opplegg for at helsefagarbeidere kan dekke opptakskravet
som kom i 2018.
7/20 Eventuelt
Referat
Ingen saker på eventuelt

5 min

