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REFERAT  
 

Punkt 1 Gensidig orientering 
 
Et enigt Landsråd besluttede at tage drøftelsen af uddannelsesordningen under gensidig 
orientering. 
 
Ole Ryttov bød herefter velkommen og oplyste, at Sygeplejekonsulent Randi Gjerding 
desværre ikke kunne komme til mødet mellem Det Koordinerende Landsråd og Sund-
hedsstyrelsen fra kl. 13.00 – 15.00. Ole skulle hilse mange gange fra Randi Gjerding. Hun 
takkede for det gode arbejde, der var udført i forbindelse med uddannelsesordningen. 
 
Ole Ryttov roste de tre koordinatorer og de øvrige medvirkende for det store arbejde og 
udtrykte stor tilfredshed med, at målet var nået rettidigt.  
 
Det koordinerende Landsråd besluttede, at den nye uddannelsesordning gælder for stu-
derende fra og med hold 14, med start d. 8. august 2011. De studerende på hold 14 vil på 
informationsmøder i de tre uddannelsesregioner d. 16. juni 2011 blive præsenteret for 
uddannelsesordningen af 6. juni 2011, hvor Sundhedsstyrelsens rettelser som anført i 
brev af 11. maj 2011 er indskrevet. I formidlingen til de studerende d. 16. juni 2011 vil det 
tydeligt fremgå, at den udleverede uddannelsesordning erstattes af en endelig udgave 
ved studiestart.  
 
Sundhedsstyrelsens kommentarer og forslag til rettelser, i brev af 11. maj 2011, ’Godken-
delse af ny uddannelsesordning 2011’ fra Sundhedsstyrelsen, ved Randi Gjerding, blev 
gennemgået.  
 
For så vidt angår Sundhedsstyrelsens første kommentar vedr. Ad 3, adgangsbestemmel-
ser, var der enighed i Landsrådet om, at Landsrådet ønsker at sætte adgangskravet høje-
re end anført i bekendtgørelsen. Det betyder at studerende, der ikke har sygeplejerskeek-
samen på bachelorniveau, skal have et modul i diplomuddannelsen i videnskabsteori- og 
metode før optagelse. Sundhedsstyrelsens rettelse blev således taget til efterretning.  
 
Hvad angår Sundhedsstyrelsens ønsker til rettelse vedr. Ad 5, uddannelsesstruktur, imø-
dekommer et enigt Landsråd Sundhedsstyrelsens forslag til rettelser. Sundhedsstyrelsens 
forslag til tekst i første afsnit godtages. Femte afsnit er tilrettet med hensyn til at indskrive, 
at der skal være minimum 30 timers tilstedeværelse per uge, ligesom der i sidste afsnit i 
pkt. 5.2. fremgår, at den uddannelsessøgende ikke indgår i normeringen. Alt dette er ret-
tet i udgaven af 6. juni 2011. 
 



Det Koordinerende Landsråd drøftede herefter minimum 30 timers tilstedeværelse per 
uge i klinikken. Et enigt Landsråd finder, at der skal skabes national konsensus omkring 
tolkningen og udmøntningen af dette i praksis.   
 
Der var i Landsrådet enighed om, at læringsudbyttet er en væsentlig faktor set i relation til 
tilstedeværelseskravet. Det skal administreres fleksibelt med afsæt i signalet om, at det er 
en teoretisk-praktisk udannelse, hvor de studerende indgår i praksis. Det er vigtigt, at der 
sker et større verbaliserings- og signalarbejde i forbindelse hermed.  
 
Det koordinerende Landsråd besluttede, at de tre koordinatorer inden d. 16. juni 2011 
drøfter og fastsætter den fælles nationale ramme for tolkningen og udmøntningen af mi-
nimum 30 timers tilstedeværelse mhp, at der bliver meldt ensartet ud til de studerende på 
hold 14 samt til oversygeplejersker og funktionsledere. Der er tale om et internt papir, der 
alene skal bruges som et fælles manuskript for de mundtlige udmeldinger. 
 
Adspurgt hvordan uddannelsesordningen kan godkendes uden dispensation, oplyste Ole 
Ryttov, at Sundhedsstyrelsen i deres brev af 11. maj 2011 fastslår at: ’Sundhedsstyrelsen 
finder, at der ikke er behov for nogen form for dispensation i relation til bekendtgørelsen 
og cirkulæret.’ Uddannelsesordningen er og vil være det autoritative dokument indtil en ny 
bekendtgørelse foreligger. 
 
Claus Lassen Graversen gjorde opmærksom på, at der under pkt. 20 side 26 i den ny 
uddannelsesordning, ikke specifikt er angivet hvad ’formandskabet’ består af. Der var 
enighed om, at der ikke er ændret på dette i forhold til tidligere, således at formandskabet 
består af formændene for de 3 uddannelsesregioner. 
  
Karen Nielsen havde en rettelse til formuleringen omkring afsluttende eksamensopgave 
på side 23 i den nye uddannelsesordning. Formuleringen: ” Redegøre og argumentere for 
den kliniske psykiatriske sygeplejefaglige problemstilling og dokumentere dens relevans 
ud fra sundhedsfaglige kilder og undersøgelsesbaserede kilder” skal rettes til: ”Redegøre 
og argumentere for den kliniske psykiatriske sygeplejefaglige problemstilling og dokumen-
tere dens relevans ud fra forsknings- og evidensbaseret viden eller best practice”. 
 
Det Koordinerende Landsråd besluttede at fortsætte med den nuværende udgave af ”Be-
skrivelser af karaktererne 12 og 02 med henblik på karakterfastsættelse”. Der skal såle-
des ikke udformes en ny udgave i den nye uddannelsesordning, som det tidligere har 
været drøftet. Chanett Babette Simonsen sikrer dette i uddannelsesordningen. 
 
Ovenstående rettelser fremsendes af Karen Nielsen og Chanett Babette Simonsen til 
Marlene Bruun senest fredag d. 10. juni 2011. 
 
Efter Landsrådets møde d.d. vil evt. øvrige rettelser blive indskrevet, hvorefter uddannel-
sesordningen vil tilgå Sundhedsstyrelsen og uddannelsesordningen for Specialuddannel-
sen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje vil, efter aftale mellem formandskabet og 
Sundhedsstyrelsen, kunne få Sundhedsstyrelsens endelige godkendelse og stempel. 
 
Det blev aftalt, at når uddannelsesordningen har fået den endelige godkendelse og stem-
pel fra Sundhedsstyrelsen, bliver den udarbejdet i et godt og let genkendeligt layout, hvor-
efter den gøres tilgængelig elektronisk, således at hver region kan trykke den med fast 
ryg og uddele den til de uddannelsesansvarlige. 
 
 

Punkt 2 Evaluering af temadag med censorerne 
 
Der blev lavet en kort evaluering.  
 
Det havde været en yderst konstruktiv dag med gode bidrag fra alle parter. 
 
 

Punkt 3 Drøftelse af implementering af uddannelsesordning for specialuddannelsen i psy-
kiatrisk sygepleje 
 
Drøftet under punkt 1. Gensidig orientering. 
 
 

Punkt 4 Evt. udarbejdelse af forretningsorden (fra sidste møde) 
 
Punktet blev rejst af Nete Maltha. Landsrådet er en lille gruppe. Såfremt der er forfald til 
Landsrådets møder, er der i dag ikke en forretningsorden, der beskriver hvorvidt der ind-
træder stedfortrædende eller ej. Ligeledes er der oparbejdet traditioner for udsendelse af 



dagsordener og referater, men det er ikke noget, der er nedskrevet. 
 
Der var tilslutning til, at ovenstående bliver nedskrevet i en egentlig forretningsorden for 
Landsrådet. 
 
Det blev besluttet, at Uddannelsesregion Øst udarbejder et forslag til forretningsorden til 
næste møde i Det Koordinerende Landsråd. 
 
 

Punkt 5 Drøftelse af de studerendes tidsforbrug i klinikken (jf. Chanett B. Simonsens mail af 
17. maj 2011 - vedlægges) 
 
Drøftet under punkt 1. Gensidig orientering. 
 
 

Punkt 6 Overdragelse af formandskabet fra Uddannelsesregion Syd til Uddannelsesregion 
Øst pr. 1. juni 2011 
 
Psykiatrien i Region Syddanmark, der i de sidste to år har varetaget formandskabet, over-
drog på mødet formandskabet til Uddannelsesregion Øst.  
 
Det Koordinerende Landsråds stempel er d.d. fremsendt fra Psykiatrien i Region Syd-
danmark til Uddannelsesregion Øst.  
 
Stemplets anvendelse blev kort drøftet. Der var enighed om, at det kommende formand-
skab klargør stemplets fremtidige anvendelse set i lyset af tidssvarende elektroniske løs-
ninger. 
 
  

Punkt 7 Prisoverslag vedrørende udgift pr. studerende 
 
Ole Ryttov orienterede om en henvendelse fra DSR/Sygeplejersken til ham i sin egenskab 
som formand for Det Koordinerende Landsråd. Henvendelsen omhandlede, hvor mange 
der for nuværende er uddannet på uddannelsen samt udgift per studerende. 
 
Det blev kort drøftet, hvad motivet for henvendelsen var. I den sammenhæng blev det 
pointeret, at det næppe vil være fornuftigt og heller ikke muligt at opgøre prisen per speci-
aluddannet sygeplejerske.     
 
 

Punkt 8 Eventuelt 
 
Dagsordenen til mødet med Sundhedsstyrelsen blev gennemgået. 
 
For så vidt angår punkt 5, foreslået af Isabel Gindeberg, er rapporten: ’Vurdering af frem-
tidige behov for efter- og videreuddannelse indenfor sygeplejen’ udarbejdet. Den kan 
hentes på følgende link: 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2010/September/~/media/Filer%
20-%20Publikationer_i_pdf/2010/efter-videreuddannelse-sygepleje/efter-
videreuddannelse-sygeplejen.ashx 
 
Claus Lassen Graversen fortalte om de økonomiske udfordringer i Region Midt og de 
deraf afledte konsekvenser for Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje. Karen Nielsen 
skal fremover være knyttet til Region Midts centrale kompetencecenter og ikke psykiatri-
ens administration. Det betyder, at Karen kommer til at sidde sammen med de øvrige 
koordinatorer for specialuddannelserne i Region Midt. Dette er afstemt med Region Nord-
jylland. 
 
Helle Jørgensen har via Claus Lassen Graversen bedt om, at fremtidige møder i Det Ko-
ordinerende Landsråd afholdes i København. Dette blev tiltrådt af de øvrige i Landsrådet. 
 

 
Næste møde: torsdag den 27. oktober 2011 i København 
 
 
 
 
 
 


