Godkendt referat

12.06.20

Møde i specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i
psykiatrisk sygepleje.
Dato: onsdag 13. maj kl. 10.00-13.00
Sted: Psykiatrisygehuset i Slagelse – møde afholdt som videokonference.
Tilstede:
Formand for Specialuddannelsesrådet vicedirektør Dorthe Juul Lorenz, Region Sjælland
Uddannelseskoordinator Jane Lorentzen, Region Sjælland (referent)
Oversygeplejerske Janet Baumann Nielsen, Region Sjælland
Repræsentant for de uddannelsessøgende hold 22 Region Sjælland: Lea Bjelke Villadsen
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen, Region Hovedstaden
Udviklingschef Kristina Schwartz, Psykiatrisk Center København
Uddannelseskoordinator Lotte Herskind, Region Midt
Vicedirektør Ole Ryttov, Region Syddanmark
Uddannelseskoordinator Gitte Nørreskov Vase, Region Syddanmark
Funktionschef Jens Peter Hansen, Region Syddanmark
Repræsentant for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, Hanne Becker Nissen, Region
Nordjylland
Udviklingschef Ulla Pedersen, Region Hovedstaden, stedfortræder for Anne Gotlieb Hertz
Afbud:
Claus Graversen, Anette Sloth, Anne Gotlieb Hertz, Isabell Gindeberg, Laila Kristensen (referent)
Grundet tekniske problemer udgik Region Hovedstaden efter 2. punkt på dagsordenen. Ligesom
Vicedirektør Ole Ryttov kun deltog kort i mødet. Der var enkelte tekniske udfald under mødet.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Dorthe Lorenz
Dorthe bød velkommen og dagsorden blev godkendt. Hanne Becker Nissen havde punkt til
eventuelt.
2. Ny evaluering af Specialuddannelsen v/koordinatorerne
Koordinatorerne fremlagde evalueringsskema (medsendt som dokument), som skal
udsendes efter endt uddannelse på landsplan. Evalueringen bliver afprøvet på hold 22. Det
blev kort drøftet og der var enkelte kommentarer, som koordinatorerne vil tage med i
arbejdet fremover.
3. Punkt fra sidste møde – Rokade i Specialuddannelsesrådet i november, skal vi melde en
ind? v/ Dorthe Lorenz
Der er en fast fordeling af pladser i dette råd, og hvis der skal være repræsentation fra
specialuddannelsesrådet for psykiatriske sygeplejersker, vil det være via én af de
sygeplejefaglige direktører, som udpeges fra hver region. Dette er ikke aktuelt på
nuværende tidspunkt.
Vi kan fremover være mere opmærksomme på emner, som behandles i rådet samt de
efterfølgende referater. Vi vil rekvirere dagsordner og referater og have et fast punkt på
dagsordenen, som omhandler emner fra det overordnede specialuddannelsesråd.
4. Hvilke kvalifikationer skal kliniske vejledere have? v/koordinatorerne
Gitte fremlagde problematikken om, at vejledere i Specialuddannelsen har svært ved at
arbejde med brede læringsmål i klinikken, og at deres kvalifikationer ikke altid er
tilstrækkelige. Punktet blev drøftet, og der var enighed om, at det er vigtigt, at der er
kompetent vejledning i uddannelsen. Her kan der evt. også ses på særlige kompetencer
fremfor udelukkende formelle (uddannelsesmæssige) kvalifikationer. Koordinatorerne har
forskellige erfaringer med det, som bør medtænkes i den kommende revision af
uddannelsen. Koordinatorerne vil udarbejde udkast, som beskriver hvilke kompetencer,
der er ønskelige hos vejledere på specialuddannelsen.
5. Orientering fra arbejdsgruppen for revision af bekendtgørelsen for Specialuddannelsen
v/Dorthe Lorenz
Arbejdet med revisionen er gået godt, og fordi uddannelsen anses for fyldestgørende i sin
nuværende form og der ikke tilføres yderligere ressourcer fra centralt hold, vil revisionen
ikke være gennemgribende, men mere fokusere på yderligere ensretning i forhold til andre
specialuddannelser. Dorthe orienterede om, at hun, Jane og Ina har haft udkast af
bekendtgørelsen til uvildig gennemsyn og kommentering, inden den videre proces med
høring hos alle relevante parter. Der er endnu ikke kommet endeligt høringsmateriale fra

Sundhedsstyrelsen. Formandskabet vil efterspørge dette, samt et estimat i forhold til,
hvornår der forventes at foreligge en endelig godkendelse af den nye bekendtgørelse. Vi
har ikke hørt mere siden februar, men vi vil spørge til dette.
Den 14. maj 2020 har vi fået følgende svar fra Steen Hartvig Hansen, Sundhedsstyrelsen:
”Bekendtgørelsen er sendt til godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet for et
par uger siden med svarfrist på 3-4 uger.
Hvis UFM ser problemer i den, som Birte og jeg skal se på og evt. rette ind efter, kan der gå
noget tid, før vi får den i offentlig høring. Er der ingen problemer, forventer jeg, at vi kan
sende den i høring inden for 3-4 uger med en høringsfrist på 6 uger”.

6. Status på hold 22 ved koordinatorerne
Region Syd afslutter 36 uddannelsessøgende – der har været 1 frafald.
Region Nord afslutter 25 – 1 frafald og 1 på barsel.
Region Sjælland afslutter 21 og har haft 1 frafald.
Region Hovedstaden afslutter 43 – og har haft 1 frafald
7. Uddannelseskoordinator – forslag om ny stillingsbeskrivelse ved koordinatorerne
v/Dorthe Lorenz – Status siden sidst:
Dorthe orienterede om, at der ikke er nyt omkring dette emne. Grundet Covid-19 er
punktet desværre endnu ikke blevet behandlet i Psykiatriledelseskredsen. I nogle regioner
er det, i det personaleadministrative system, ikke muligt at tildele ledelses-/cheftitler, til
stillinger uden personaleansvar og andre ledelsesbeføjelser.
Der er en foreløbig dialog mellem regionernes vicedirektører, som viser et ønske om, at
stillingen har enslydende titel i hele DK, samt at imødekomme koordinatorernes ønske på
bedste vis. Emnet behandles på næste fysiske møde i kredsen af vicedirektører.
8. Covid - 19 situationen og Specialuddannelsen v/koordinatorerne
Uddannelseskoordinatorerne takkede Specialuddannelsesrådet for støtten til, at
uddannelsen kunne gennemføres trods Covid–19 situationen. De fremlagde hver især,
hvordan deres planlægning af primært onlineundervisning i uddannelsesperiode 4 skulle
forløbe. Enkelte har fået dispensation til at mødes fysisk med de uddannelsessøgende. Det
er blevet taget godt imod af holdene, og der er god stemning. Selvfølgelig skal alle lige
indstille sig på, at afsluttende eksamen gøres skriftlig, men der er godt samarbejde omkring
dette.
9. Fravær og rejser under specialuddannelsen v/Ina Mia Rasmussen
Ina var fraværende, men de andre koordinatorer fremførte problematik, omkring at
uddannelsessøgende beder om at holde ferie i uddannelsen, og deres ledere giver dem fri.

Dette ses nu hyppigere, og koordinatorerne ønsker, at der tages ledelsesmæssigt stilling til,
om denne ekstra frihed kan bevilliges i uddannelsen. Punktet blev drøftet, og der var
enighed om, at den ramme der er lagt i uddannelsen, skal følges. D.v.s. at ekstra
ferie/frihed skal være en undtagelse, og alene kan bevilliges af en overordnet leder i
samarbejde med uddannelseskoordinatoren, og ikke af den lokale nærmeste leder (fx
afdelingssygeplejerske). Dette bedes koordinatorerne drøfte med deres ledere lokalt.
10. Drøftelse om ændring/tilføjelse til kommissorium om der kan være sager, som kan
drøftes uden den uddannelsessøgende deltagelse? v/koordinatorerne
Punktet blev drøftet, og i udgangspunktet er Specialuddannelsesrådet et åbent råd. Hvis
der opstår emner, der ikke bør drøftes åbent, kan koordinatorerne kontakte
vicedirektørerne vedrørende dette. Der var flere forslag til, hvordan man ellers kunne gøre
det eksempelvis: Punkt som er lukket lægges til sidst i møde, og den uddannelsessøgende
forlader møde. Det understreges på mødet, hvis et punkt er belagt med tavshedspligt og
ikke må refereres fra mødet. Beslutningen blev, at der foreløbigt ikke er lukkede punkter
på rådets møde. Særlige sager, med tavshedspligt må håndteres andetsteds.
11. Opstart af hold 23 – mulige scenarier v/koordinatorerne
Koordinatorerne fremlagde deres overvejelser vedrørende planlægning af hold 23 og agter
at gøre som planlagt under hensyntagen til situationen om åbningsfaser i Covid-19
beredskabet.
12. Udvikling af spil i Specialuddannelsen v/Gitte Nørreskov Vase
Dette punkt udsættes til næste møde.
13. Allokering af censorer v/Hanne Becker Nissen og Gitte Nørreskov Vase
Punktet blev drøftet og der var enighed om, at fortsætte, som vi allerede gør.
14. Eventuelt:
Hanne Becker Nissen orienterede om at Faglig Selskab for psykiatriske sygeplejersker ikke
mere deltager ved dimissioner, de ønsker i stedet for at bruge deres ressourcer på at
promovere Fagligt Selskab på anden vis.
Næste møde: Den 1. oktober i Psykiatrien Øst, Smedegade 16, 4000 Roskilde.
Aktivitetshuset, 1. sal, Store mødelokale, opkaldsnummer til videokonference følger.

