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1. Baggrund
Pr. 1.9.19 træder ny fælles studieordning i kraft efter fusion af sygeplejerskeuddannelserne i Hillerød og København. Studieordningen omfatter også UC Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse. Klinisk koordinering, tildeling af kliniske undervisningssteder og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og region og
kommune er i samme anledning blevet ens og fælles.
Der har været et ønske fra alle parter om, at studerende inddrages tydeligere i udviklingen af den kliniske undervisning med henblik på at sikre og styrke kvaliteten.
Der oprettes derfor et fast samarbejdsforum, der inkluderer de relevante parter i
drift og udvikling af klinisk undervisning i hovedstadsregionen (undtagen Bornholm).
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2. Formål
Formålet med Klinisk Uddannelsesråd er gennem videndeling og drøftelser at understøtte det brede samarbejde om koordinering, afholdelse, indhold og udvikling
af den kliniske undervisning i hovedstadsregionen. Uddannelsesrådets arbejde skal
styrke samarbejdet mellem region, kommuner og uddannelsesinstitutioner om den
fælles uddannelsesopgave.
Fokus for Klinisk Uddannelsesråds arbejde er at bidrage til at styrke kvaliteten og
sammenhængen i den kliniske undervisning og bidrage til løsninger af de udfordringer, der løbende opstår i forbindelse med afholdelse af klinisk undervisning.
3. Opgaver
KUR er et dialogisk og rådgivende forum, der gennem erfaringsudveksling og drøftelser bidrager til at:
➢ sikre videndeling om klinisk undervisning på tværs i regionen og sætte fokus og forlag til nye udviklingsområder/-initiativer
➢ dele viden med og rådgive ledelse fra regionens CHRU og KP Sygeplejerskeuddannelsen/UCD samt repræsentant fra KKR om beslutninger og
udviklingsindsatser i relation til kliniske undervisning – herunder inddrage viden fra evalueringer
➢ evaluere de halvårlige dialogmøder om kliniske undervisning og evt. udpege forslag til fremadrettede tematikker, der kan behandles på møderne
➢ evaluere de halvårlige temadage med henblik på forslag til indhold på
fremadrettede møder¨
➢ identificere problemstillinger og udpege forbedringsmuligheder ift. den
kliniske koordinering og pladsfordeling
➢ igangsætte udviklingsprojekter, hvor der nedsættes under- eller arbejdsgrupper
➢ nedsætte ad hoc arbejdsgrupper der kan skabe samarbejdsløsninger
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➢

beskrive og indstille problemstillinger/løsninger til beslutningstagere i de respektive områder / strategiske fora/ ledelsessamarbejdet mellem KKR-Center for HRU og KP

4. Klinisk Uddannelsesråds sammensætning og organisatoriske forankring
KUR sammensættes af følgende medlemmer:
➢ 3-5 studenterrepræsentanter – heraf én fra hhv. Nørrebro, Hillerød og UCD
➢ 5 repræsentanter for kommunerne – uddannelseskonsulenter - en fra hver af områderne Nord, Syd,
Midt, Byen + KKR
➢ 5-6 repræsentanter for Center for HRU / Hospitaler (uddannelseskonsulenter)
➢ 2 repræsentanter for psykiatrien (uddannelsesansvarlig/uddannelseskonsulent)
➢ 1 repræsentant fra UCD (uddannelsesleder/klinisk koordinator)
➢ 5 fra KP (uddannelsesledere/kliniske koordinator)
Uddannelsesleder fra KP Sygeplejerskeuddannelsen er mødeleder og har ansvaret for dagsorden og mødeafholdelse. Sygeplejerskeuddannelsen er ansvarlig for sekretariatsbetjening herunder indkaldelse til møder,
dagsorden, referat samt efterbehandling og videreformidling af forummets drøftelser og overvejelser.
Medlemmerne har ansvaret for at sikre vidensflow mellem rådets arbejde og de områder, de repræsenterer.
Organisatorisk er KUR forankret under Center for HRU, KKR og Sygeplejerskeuddannelsen.
5. Klinisk Uddannelsesråds møder
KUR mødes én gang pr. semester. Møderne afholdes efter det halvårlige dialogmøde og de halvårlige temadage.
Dvs. som regel i nov./dec. og maj/ juni. Der afsættes 2½-3 timer til møderne.
Der kan indkaldes til ekstra møder ved behov.
KUR kan nedsætte under- eller arbejdsgrupper, hvor yderligere studerende, undervisere, vejledere og andre
relevante personer kan deltage.
Alle medlemmer af KUR kan sætte punkter på dagsordenen. Dagsorden og evt. bilag udsendes en uge før mødedagen.
Dagsordner og referater gøres tilgængelige på kurh.dk
5.1 Aktuelle arbejdsgrupper under KUR (januar 2020)
• Koordinationsudvalg for Log-bog for Medicinhåndtering
• Klinisk-Koordinering og pladshåndteringsfora
• Alternative/supplerende læringsformer - udviklingsgruppe
• Dialogmødeplanlægningsgrupper
• Internationale studerende
• Semestersamarbejdsgrupper

6. Evaluering
Kommissoriet evalueres ultimo 2021.
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