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Kommissorium 

Klinisk Fagligt Forum for sygeplejersker med specialuddannelse i 

Psykiatrisk Sygepleje 

Psykiatrien i Region Nordjylland 

 

Formål 

Formålet med et klinisk fagligt forum for sygeplejersker med specialuddannelse i Psykiatrisk 

Sygepleje i Psykiatrien er at: 

- Sikre høj faglighed i opgaveløsningen/sygeplejen til gavn for patienterne og deres 

pårørende 

- Understøtte at planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret 

sygepleje er i fokus  

- Vurdere og revurdere det faglige grundlag for den sygepleje patienterne skal tilbydes 

uanset hvilken afdeling, team eller ambulatorium, de kommer i kontakt med 

- Sikre systematik og genkendelighed i den sygeplejefaglige dokumentation 

- Sikre faglig udvikling og fastholdelse af sygeplejersker med specialuddannelse i Psykiatrien i 

Region Nordjylland 

Opgaver 

Klinisk Fagligt Forum for sygeplejersker med specialuddannelse skal: 

- Medvirke til at implementere evidensbaseret viden i den kliniske sygepleje i form af fx 

Kliniske retningslinjer 

- Arbejde med Den sygeplejefaglige referenceramme defineret med afsæt i Fundamentals of 

Care (FoC) 

- Diskutere kliniske sygeplejefaglige problemstillinger og etiske dilemmaer 

- Bidrage med nyeste viden indenfor psykiatrisk sygepleje fx litteratur søgning, læse artikler 

til diskussion/drøftelse i gruppen 

- Medvirke til en fremadrettet, individuel planlagt sygepleje, herunder at der udarbejdes 

plejeplaner på baggrund af Sygeplejeprocessen 

- Medvirke til at udvikle sygeplejen i Psykiatrien 

- Være et forum for sparring, vidensdeling, udvikling og fastholdelse af sygeplejersker med 

specialuddannelse i Psykiatrisk Sygepleje 

Organisering 

Klinisk Fagligt Forum for sygeplejersker med specialuddannelse i Psykiatrisk Sygepleje etableres 

under Forum for Sygepleje og refererer til leder for sygeplejefaglig udvikling. 
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Deltagere  

Alle sygeplejersker med en specialuddannelse deltager efter aftale med nærmeste leder. 

De Kliniske Sygeplejespecialister er mødeledere og ansvarlige for afholdelse af Klinisk Fagligt 

Forum. 

Der etableres et Klinisk Fagligt Forum i Klinik Psykiatri Syd og i Klinik Psykiatri Nord 

Samarbejdsflader 

For at sikre sammenhæng og fælles udvikling af sygeplejen i Psykiatrien, skal der være 

opmærksom på at samarbejde med: 

- Forum for sygepleje 

- Sygeplejersker med særlig klinisk funktion 3xU 

- Psykiatriens IT afdeling 

Arbejdsmetoder 

Deltagerne er forpligtet til at være orienteret om forelagte konkrete kliniske sygeplejefaglige 

problemstillinger, læse den litteratur/kliniske retningslinjer, der besluttes og være ajour med 

Nyhedsbrevene vedrørende elektronisk Patientjournal (EPJ) Plejepersonalet. 

Det er en af de Kliniske Sygeplejespecialister, der varetager koordineringen til Forum for sygepleje, 

sygeplejersker med særlig klinisk funktion 3xU og Psykiatriens IT afdeling. 

Mødestruktur 

Der afholdes fire årlige møder af to timers varighed. To forårssemester. To efterårssemester. 

Mødetidspunkt klokken 12.30-14.30. 

I Klinik Psykiatri Syd afholdes møderne skiftevis på Brandevej og Mølleparkvej. 

I Klinik Psykiatri Nord afholdes møderne i Brønderslev. 

Der er mulighed for deltagelse via videokonference. 

Fremmødet registreres. 

Dagsorden til Klinisk Fagligt Forum for sygeplejersker med specialuddannelse udarbejdes af Klinisk 

Sygeplejespecialist i samarbejde med de specialuddannede sygeplejersker som afslutning på hvert 

møde. Klinisk Sygeplejespecialist udsender endelig dagsorden ca. en uge inden mødets afholdelse. 

Der udarbejdes kort referat fra møderne, som sendes til ledere og specialuddannede 

sygeplejersker, som understøttelse af, at drøftelser bæres ind i afsnit og ambulatorie. Artikler, der 

læses vedhæftes referatet. De kliniske sygeplejespecialister har ansvar for udfærdigelse af referat. 
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En gang årligt evalueres Klinisk Fagligt Forum for sygeplejersker med specialuddannelse i 

psykiatrisk sygepleje i Forum for Sygepleje. Leder for den sygeplejefaglige udvikling har ansvar for 

at dagsordensætte. 
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