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Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov 
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg  
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen 
Sekretær Merete Moorhouse 
 
Afbud: 
Chefsygeplejerske Nete Maltha  
 
Mødeleder:  Formand Ole Ryttov 
Referent:  Sekretær Merete Moorhouse 
 
Punkt 1 Gensidig orientering fra uddannelsesregion Syd, Øst og Nord 

Nord: Der var 14 studerende på hold 11 hvoraf alle bestod. Overskud af puljemidler er 
blevet tage med over og bruges i år. Flytningen fra Risskov til Viborg er gået godt og det 
fungere godt. 
 
Øst: Hold 11 havde 15 studerende hvoraf 12 afleverede afsluttende opgave og bestod. 
På nuværende hold er der startet 16 studerende, 6 fra region Sjælland og 10 fra Region 
Hovedstaden. 
Region Hovedstaden har en kvote på 15 studerende, kvoten er udregnet ud fra antal sen-
gepladser. Hovedstaden betaler for de 15 studerende som kvoten lyder på. 
 
Syd: Hold 11 havde 14 studerende, deraf 2 der ikke har afleveret afsluttende opgave 
endnu. På hold 12 er der 16 studerende, der var 20 ansøgninger, men pladsmangel og 
økonomien gjorde at antallet blev 16. Det går godt, der er generelt stor forståelse for spe-
cialuddannelsen ude i klinikken. 
 
Der var enighed om, at det er vigtigt at få gjort opmærksom på specialuddannelsen. Vi 
har, i de 12 år specialuddannelsen har eksisteret, uddannet over 700 sygeplejersker. 
Disse tal bør lægges ud på hjemmesiden både regionalt og på landsplan. Den region som 
har formandskabet skal stå for statikken i forbindelse hermed. Tallene bør deles op i vok-
senpsykiatri og børne- og ungepsykiatri. Specialuddannelsen skal synliggøres – gør vi en 
forskel og hvilken forskel gør vi? Uddannelsen kan gøres synlige på f.eks. konferencer 
med posters osv.  
De tre koordinatorer udarbejder et udkast til en artikel som efter godkendelse i DKL frem-
sendes til relevante tidsskrifter, fagblade og hjemmesider. Herunder beskrives hvilke 
kompetencer den specialuddannede psykiatriske sygeplejerske har og hvilke opgaver der 
kan løses i klinikken, samt hvilken forskel uddannelsen gør ift. den samlede psykiatriske 
behandlingsindsats. De godkendte artikel sendes efterfølgende gennem en journalist, før 



det sættes i fagblade osv. Da der er fokus på psykiatrien i Dansk Sygeplejeråd, sendes 
materialet også dertil. 
 

Punkt 2 • Genoptage drøftelsen af den godkendte funktionsbeskrivelse. Bilag 1   
Man enedes om at skrivelsen ikke skal kaldes funktionsbeskrivelse, men kompeten-
cebeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje samt 
nogle ændringer ordvalg i teksten. Skrivelsen sendes i første omgang rundt til høring, 
Margit Asser og Tove Pank tager sig af sagen. Formanden har ansvar for, at den en-
delige udgave bliver sendt ud. 
 
• Drøftelse af godkendte beskrivelse af ”Nærmeste leder og uddannelsessø-

gendes opgaver – før, under og efter specialuddannelsen …” Bilag 2 & 2A 
Første linje under ”Den specialuddannede sygeplejerskes opgave” skal sættes ind i 
bilag 2A, da den er faldet ud. 
Under efteruddannelsesforløbet – lederens opgaver skal ”At legitimere” rettes til ”Or-
ganisatorisk understøtte og synliggøre den specialuddannede sygeplejerskes funkti-
onsområde”.  
Dokumentet er vedtaget med ændringer   
  
• Drøftelse af udkast til meddelelse nr 2. 
Uaktuel – se referat fra mødet med Sundhedsstyrelsen den 28. oktober 2009. 

 
Punkt 3 En psykiatri i verdensklasse. Hvordan er Specialuddannelsen prioriteret i regioner-

nes budgetter for 2010?  
Region Nord har udgifter til studerende inde i budgettet, de regner med at sende 6 stude-
rende. Region Midtjylland har i bedste fald til teoriafgift, det er ikke inde budgettet. 
I Region Hovedstaden ser det dårligt ud, de får kun teoridelen betalt. Region Syd har 
dækning til forløb til 16 studerende, dels til teoriudgift dels til kompensation. Det er følge-
omkostningerne (vikar) der koster.  
 

Punkt 4 Hvordan ser Specialuddannelsen ud om fem år? Nord 
Udsættes til næste møde 
 

Punkt 5 Orientering og godkendelse af pjecen for Specialuddannelsen i Psykiatrisk Syge-
pleje 2010 – 2011  
Uddannelsen starter 1 uge senere. 
Teorimodul 2 samles i en blok. Forslaget vedtaget 
Ansøgningsfrist flyttes frem til 15. marts – vedtaget. 
 

Punkt 6 Orientering om ankesager. Øst, Syd 
Udsættes til næste møde 
 

Punkt 7 Drøftelse af dagsorden til mødet med Sundhedsstyrelsen, herunder tidsramme for 
revidering af uddannelsesordning 
Dagsorden blev drøftet uden ændringer. 
 
Næste møder:  
Fredag den 29. januar 2010 i Vejle (ekstraordinært møde) 
Fredag den 26. marts 2010 i Vejle. DKL samt Censorformandsskabet 
Fredag den 7. maj 2010 i København. DKL og Sundhedsstyrelsen. 
Efteråret møde i DKL aftales på mødet den 29.januar. 
 
 

  
  
 


