Referat godkendt:
d. 17.10.2018

Møde med SST i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Dato: Torsdag d. 4. oktober 2018.
Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 1.06.

Til stede:
Psykiatridirektør Anette Sloth (Region Nordjylland)
Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen (Region Midtjylland)
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (Region Syddanmark)
Uddannelseskoordinator Lotte Herskind (Region Midtjylland)
Uddannelseskoordinator Gitte Nørreskov Vase (Region Syddanmark)
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen (Region Sjælland)
Uddannelseskoordinator Jane Lorentzen (Region Sjælland)
Udviklingschef Kristina Schwartz (Region Hovedstaden)
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen (Region Hovedstaden)
HR-chef Ulla Rasmussen (Region Hovedstaden)
Afdelingssygeplejerske Tilmize Aydemir (Fagligt Selskab for Psykiatrisk Sygepleje)
Udviklingssygeplejerske Hanne Becker Nissen (Fagligt Selskab for Psykiatrisk Sygepleje)
Uddannelsessøgende Anne Askgaard Calundan (Region Hovedstaden)
Steen Hartvig (Sundhedsstyrelsen)
Referent: Louise Krossing Hansen (Region Hovedstaden)

Afbud: Vicedirektør Anne Hertz (Region Hovedstaden) og Vicedirektør Dorthe Juul Lorentz
(Region Sjælland)
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Punkt 1:

Præsentationsrunde

Punkt 2:

Gensidig orientering
Der ønskes stadig en repræsentant i uddannelsesrådet fra Kommunernes
Landsforening. Der er en generel drøftelse af, hvorfor dette ikke har været
muligt.
Sundhedsstyrelsens faglige oplæg ”Styrket indsats for mennesker med
psykiske lidelser”, regeringens handlingsplan ”Vi løfter i fællesskab”, det
landsdækkende arbejde i forbindelse med nedbringelse af tvang og
satspuljeprojekter med kommunerne, kan argumentere for at få en
repræsentant fra Kommunernes Landsforening i rådet.

•

Steen vil undersøge ny mulighed for en repræsentant herfra.

•

Rekrutteringen af uddannelsessøgende fra B&U er ikke ens i alle
regioner, men forløbene fortsætter som hidtil.

Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg har ønske om mere generiske
specialuddannelser og vil udarbejde en manual for dette. SST er interesseret i,
at få flere klinikere repræsenteret i dette udvalg.
Der er en generel drøftelse af revidering af specialuddannelsen og hvordan der
tiltrækkes flere sygeplejersker. Det viser sig dog ikke som et problem på
nuværende tidspunkt, da der kommer flere ansøgninger end der er pladser på
uddannelsen.
Uddannelsen er for nyligt revideret og følger tiden. Ole Rytter mener, at tiden til
refleksion over klinikken skal bevares i uddannelsen grundet specialets
særegne kompleksitet – ”vi må ikke tage sjælen ud”.

•

Steen vil i fremtiden sende referater til uddannelsesrådet fra møderne i
SST´s udvalg.

•

SST får ny vicedirektør

Steen tilbyder at dele erfaringer og materiale om uddannelsesrådets
sammensætning i andre udvalg, eksempelvis i rådet for
intensivsygeplejerskerne. Det takker rådet ja til og kan på den måde profileres
mere.

2

Referat godkendt:
d. 17.10.2018
Punkt 3:

Nyt på specialuddannelsesområdet ved Steen Hartvig Hansen

Der udbydes til december en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje.
Desuden overvejer man udvikling af andre specialuddannelser i bl.a. akut
sygepleje.

Punkt 4:

Spørgsmål til det seneste oplæg: "Styrket indsats for mennesker med
psykiske lidelser – fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens
udvikling". Ved Steen Hartvig Hansen (Bilag 1)
Steen vil bringe spørgsmål fra Specialuddannelsesrådet videre til SST

Rådet ønsker inddragelse i processen omkring revision af uddannelsen og
Steen opfordrer rådet til at tage kontakt til specialkonsulent Mads Lind i SST,
som der tidligere har været kontakt med.

Næste møde:

Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 10-15, Kristineberg 3, 2100 København Ø,
lokale 1.05.

Torsdag den 3. oktober i 2019 kl. 10-15 i Sundhedsstyrelsen.
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