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Referat fra møde i Det Regionale Uddannelsesråd, Uddannelsesregion 
Nord, 22. november 2018, kl. 13.30 – 14.30. 
 
Deltagere: 
Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen 
Psykiatridirektør Anette Sloth 
Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde 
Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen 
Repræsentant for de uddannelsessøgende Anette Agerholm Jensen 
Uddannelseskonsulent Lotte Herskind 
 
Afbud:  

Viceklinikchef Helle K. Jakobsen 

 

1. Præsentationsrunde og velkommen til Det regionale 

Uddannelsesråd (Claus) 

Formanden byder velkommen til uddannelsesrådet  

 

2. Opfølgning på referatet fra sidste møde (Claus) 

a. Bilag 1 

Der er ikke kommentarer til referatet. 

 

3. Opfølgning og status på Region Nordjyllands arbejde med 

tiltag i forhold til, at sikre høj faglighed og fastholde 

udvikling af de specialuddannede sygeplejersker, samt 

implementering af evidensbaseret viden inden for det 

psykiatriske område. (Karin) 

 

Tiltaget er startet i september 2018, og tilbydes alle 

sygeplejersker med specialuddannelsen i Region Nordjylland. Der 

har indtil videre været afholdt et møde i hver af de grupper, som 

specialsygeplejerskerne er inddelt i. 

Der planlægges med afholdelse af 4 møder i 2019, og alle 

nyuddannede specialsygeplejersker indsluses løbende i de 

forskellige grupper. 

 

På møderne udveksles viden, og da RN netop er i gang med at 

implementere "Fundamental of Care", som ramme for sygeplejen 

i RN, er det tanken, at ansvaret for implementeringsarbejdet i de 

enkelte afsnit, bl.a. skal ligge hos specialsygeplejerskerne. 

 

Endnu et nyt tiltag er gruppemøder med alle nyuddannede 

specialsygeplejersker, og deres ledere, efter endt uddannelse, 

hvor der drøftes hvordan der kan følges op på den viden og 
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Side 2

erfaring som specialsygeplejerskerne har oparbejdet under 

uddannelsen. 

 

4. Orientering fra møde i Specialuddannelsesrådet og 

Sundhedsstyrelsen den 4. oktober 2018. (Claus) 

Den 4. oktober var Specialuddannelsesrådet samlet i København. 

Specialuddannelsesrådet er det råd hvor samtlige regioner er 

repræsenteret. 

Mødet var delt i to halvdele. Den ene halvdel af mødet var 

således med repræsentant fra SST; Steen Hartvig Hansen. 

 

Fra mødet i Specialuddannelsesrådet: 

Der er bl.a. drøftet et fremtidigt ønske fra Sundhedsstyrelsen om 

en styrket indsats i brugen af specialuddannede sygeplejersker i 

klinikken. 

Desuden en drøftelse af vigtigheden af at styrke viden om 

betydningen af det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien og på 

uddannelsen, og samtidig også et ønske om at styrke tilgangen af 

uddannelsessøgende fra også primærsektoren. Dette også 

begrundet i handlingsplanen for psykiatrien, "Vi løfter i 

fællesskab", hvor der lægges op til en større indsats inden for 

dette område. 

 

På mødet blev der desuden talt om specialuddannelsens 

deltagelse i den internationale konference, Horatio, i København 

maj 2019, og betydningen og udbyttet af deltagelsen. 

Efter afholdelse af konferencen skrives en evaluering og 

konferencens potentiale til bl.a. overvejelserne til en ny revidering 

af uddannelsen. 

 

Evaluering af B&U forløbet. Forløbet er en succes, og høster 

gode evalueringer fra de uddannelsessøgende, hvor særligt det 

høje faglige niveau fremhæves, forankringen til specialet og 

værdien af netværk på tværs af regioner. 

 

Drøftelse af uddannelsens opbygning fremadrettet, og en mere 

dynamisk opbygning af uddannelsen, herunder varigheden af 

uddannelsen. 

 

Besluttet, at der udarbejdes ny retningslinje for håndtering af 

mødepligt og fravær. Koordinatorerne udarbejder udkast til ny 

retningslinje. 

 

Fra mødet med repræsentant fra SST; Steen Hartvig Hansen. 

Der er en generel drøftelse af revidering af specialuddannelsen, 

og hvordan der fremover kan tiltrækkes flere sygeplejersker. Bred 

enighed om, at uddannelsen for nylig er revideret, og følger tiden. 
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Side 3

 

Fremsættelse af ønske fra specialuddannelsesrådet om 

inddragelse i processen omkring en evt. fremtidige revision af 

uddannelsen. Man vil forsøge at tage en kontakt til en 

specialkonsulent i SST omkring dette.  

 

 

5. Orientering fra Uddannelseskonsulent (Lotte) 

a. Status på hold 21 

I august måned startede 24 uddannelsessøgende på 

specialuddannelsen. 18 uddannelsessøgende fra RM, og 6 

uddannelsessøgende fra RN. 

Der er ingen uddannelsessøgende fra B&U. 

 

b. Afvikling af intern prøve 

De interne prøver på uddannelsen blev afviklet i uge 44. Der 

var to uddannelsessøgende der ikke bestod prøven. Begge 

har, på nuværende tidspunkt, været til omprøve, og bestået. 

 

c. Status på Horatio 

Alle uddannelsessøgende fra de 4 regioner var mandag i uge 

43 samlet til en fælles temadag i Vejle, med overskriften: "Fra 

idé til videnskabelig præsentation – Specialuddannelsen af 

sted til Horatio". 

Dagen igennem var der oplæg Martin Ward, Lene Berring, 

Frederik Gillberg, Rikke Jørgensen, Jesper Bak og to 

specialsygeplejersker; Dorte Graulund Olsen & Sabina 

Renee Beldring. 

Dagen skal ses som et "start skud" til den kommende 

deltagelse i konferencen i maj 2019. 

I uddannelsesperiode 3, tages der for alvor fat i forberedelsen 

af de uddannelsessøgende oplæg til konferencen, samt 

hvordan man sikrer viden efterfølgende. 

Fra uddannelsesregion Nord er Post Doc Rikke Jørgensen 

tovholder på forløbet. 

 

Oplæg om Horatio er vedlagt referatet. 

 

d. Temadag for kliniske vejledere i april 2019 

Der er planlagt en fælles temadag for kliniske vejledere i 

foråret 2019. 

Det overordnede emne for dagen er; Stimulering af tænkning 

og refleksion gennem vejledning, vejledning/fag-udviklende 

dialog og samtalerum for faglig udvikling.  

Tovholder for dagen er Sine Lomholdt Herholdt. 
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Side 4

6. Orientering fra hold 21 v/uddannelsessøgende (Anette) 

Der er en god kemi på holdet, og de uddannelsessøgende 

støtter hinanden i uddannelsen. 

Der er positive tilbagemeldinger omkring det faglige niveau 

og underviserne på holdet. 

 

 

7. Orientering fra klinikken 

RN har i indført ny procedure for udvælgelse af sygeplejersker til 

start på specialuddannelsen. Sygeplejersker der måtte være 

interesserede for at starte uddannelsen, indsender en motiveret 

ansøgning inden den 1. oktober, og herudfra vælges de 

sygeplejersker der kan være mulige kandidater til at starte 

uddannelsen. Herefter følger en række samtaler med 

sygeplejersken, lederen og udviklingssygeplejersken, hvorefter de 

endelige ansøgere er udvalgt til februar. 
 

8. Informationsmateriale og ansøgningsfrist hold 22 

a. Bilag 2 + 3 

Der er ikke kommentarer. 

 

9. Forslag til møde datoer i 2019 

a. Forår 2019: Onsdag den 13/3 2019, kl. 12.30-14.00 

b. Efterår 2019: Torsdag den 21/11 2019 kl. 12.30-14.00 

Der findes andre mødedatoer – Lotte koordinerer og 

udsender kalenderindkaldelser, når datoer er på plads. 

 

    10.  Eventuelt 

Region Nordjylland har modtaget "Patienterne pris 2018" og fejrer 

dette med en stor fest for alle regionsrådsmedlemmer og 

medarbejdere i psykiatrien i Region Nordjylland. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 

Formand for Det regionale Uddannelsesråd 

 

 

 


