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Referat  

Møde i Det koordinerende Landsråd  
ved specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje 

7. oktober 2010 kl. 10:00 – 12:00 i Middelfart 
 
Deltagere: 
Uddannelsesregion Øst 
Vicecenterchef Margit Asser  
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen  
 
Uddannelsesregion Nord 
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen  
 
Uddannelsesregion Syd 
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (formand) 
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg  
Chefkonsulent Lisbeth Ebsen-Hansen  
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen 
Chefsekretær Marlene Bruun 
 
Afbud: 
Chefsygeplejerske Claus Graversen  
Chefsygeplejerske Helle Jørgensen 
Chefsygeplejerske Nete Maltha 
 
Mødeleder:  Ole Ryttov 
Referent:  Marlene Bruun 
   
 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde den 31.5.2010 

Referat godkendt. 
 

Punkt 2 Gensidig orientering 
Ole Ryttov indledte med at byde velkommen og gennemgå den aktuelle tidsplan for ar-
bejdsgruppens revidering af bekendtgørelse. 
 
Margit Asser orienterede om, at hun i forbindelse med en samtale med sygeplejekonsu-
lent Randi Gjerding fra Sundhedsstyrelsen er blevet gjort bekendt med, at Mål/Formål 
skal fremgå af bilag 1 i lighed med bekendtgørelsen om specialuddannelsen i kræftsyge-
pleje og at der i nærmeste fremtid fra Sundhedsstyrelsen blive stillet krav om, at lærings-
udbyttet er beskrevet.  
 
I løbet af mødet stod det klart, at det ikke er muligt at overholde den nuværende tidsplan, 
hvor det endelige udkast skulle have været fremsendt til Sundhedsstyrelsen den 17. de-
cember 2010. Lisbeth Ebsen-Hansen udarbejder skrivelse til Sundhedsstyrelsen om pro-
cesændringerne.   
 
Karen Nielsen efterspurgte en udvidelse af arbejdsgruppen, således som det også frem-
går af referat fra 31. maj 2010´s punkt 3 – dvs. en udvidelse med yderligere ledelsesre-
præsentanter – Ole er i dag den ene. Det blev besluttet, at Tove Pank, Margit Asser og 
Isabel Gindeberg fremover vil indgå i arbejdsgruppen som ledelsesrepræsentanter. 
 
Med reference til tidsplanen rejste Margit Asser spørgsmålstegn ved, hvorfor udkastet til 



bekendtgørelsen skal tilgå Danske Regioner. Det blev i den forbindelse fastslået, at der 
alene er tale om en orientering om, hvor langt man er i processen – og ikke nogen frem-
sendelse af selve udkastet.  
 
Sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen blev drøftet. Arbejdsgruppen sekretariatsbe-
tjenes af chefkonsulent Lisbeth Ebsen-Hansen. Det blev aftalt, at Lisbeth fremsender 
mulige mødedatoer for næste møde i gruppen og udarbejder en revideret mødeplan.  Det 
blev ligeledes aftalt, at arbejdsgruppens medlemmer hver især sætter sig ind i stoffet ved-
rørende ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse (vedlægges nærvæ-
rende referat). Det blev endvidere aftalt, at møderne fortsat afholdes i Middelfart i tids-
rummet kl. 10-15. Arbejdsgruppens medlemmer inddrager relevante personer i egen or-
ganisation med henblik på input til det videre arbejde i regi af arbejdsgruppen.  
 
Afslutningsvis orienterede Britta Kruse Kristensen om at det aftalte møde den 27.oktober 
2011 foregår i Roskilde og ikke Middelfart. Dette i forbindelse med at man i Uddannelses-
region Øst pr. 1. juni 2011 overtager formandskabet.    
 
 

Punkt 3 Drøftelse af revideret bekendtgørelse for specialuddannelsen i psykiatrisk 
Sygepleje 
Udkastet blev gennemgået. Claus Graversen, som ikke var til stede på mødet, havde 
fremsat ønske om en passus om opgaveglidning.  
Det blev aftalt, at § 5 laves, når alle andre mål er udarbejdet. Lisbeth Ebsen-Hansen ud-
sender snarest revideret udkast til bekendtgørelse, hvor de på mødet fremkomne be-
mærkninger er indarbejdet. 
 

Punkt 4 Forslag til fælles opfølgning på revideret bekendtgørelse for specialuddannelsen 
Som nævnt under punkt 1 udarbejder Lisbeth Ebsen-Hansen en revideret tidsplan for 
arbejdsgruppens videre arbejde. Det er ikke muligt at nå færdiggørelse af Uddannelses-
ordning inden hidtil fastsat dato den 17. december 2010, men derimod primo 2011. 
 

Punkt 5 Evaluering af den hidtidige proces 
Der har i dele af arbejdsgruppen været en oplevelse af uklarhed i processen. Dette blev 
drøftet og forventningsafstemt i forhold til det fremtidige forløb.   
 

Punkt 6 Kompetenceprofil for den specialuddannede sygeplejerske v/Margit og Tove 
Dagsordenssættes på et kommende møde. 
 

Punkt 7 Informationsmateriale i forhold til det kommende hold 14 
Informationsfolderen blev gennemgået af Karen Nielsen, der redegjorde for de indførte 
ændringer. Ændringerne blev taget til efterretning med bemærkning om, at ansøgningsfri-
sten skal fremhæves og der ved ”lovgivning” skulle tilføjes ”lovgivning i psykiatrisk per-
spektiv”.  Der er i dag forskellige procedurer for, hvem ansøgning om optagelse på ud-
dannelsen skal sendes til, hvilket blev drøftet. 
Informationsfolderen blev således godkendt med de faldne bemærkninger.  
Oversigt over uddannelsesperioder blev omdelt på mødet (vedlægges referatet). Der var 
udarbejdet 2 forskellige, hvoraf oversigt med ”små perioder” blev valgt.  
 

Punkt 8 Eventuelt 
 Fremtidige møder: 

Fredag den 27. maj 2011 i Sundhedsstyrelsens lokaler, København 
Torsdag den 27. oktober 2011 i Roskilde (ikke Middelfart som tidligere aftalt). 

  
 
 
 


