
                          

                         

   

Specialuddannelsen, Psykiatrien i Region Sjælland       Den 28.10.19 

Møde i SpecialuddannelseMøde i SpecialuddannelseMøde i SpecialuddannelseMøde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i srådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i srådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i srådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i 

psykiatrisk sygeplejepsykiatrisk sygeplejepsykiatrisk sygeplejepsykiatrisk sygepleje    

 

Dato:Dato:Dato:Dato: Torsdag d. 3. oktober 2019, kl. 10.00 – 12.00 

Sted:Sted:Sted:Sted: Psykiatrisygehuset i Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse,  

bygn. 3, 3. sal, lokale 3.15 (bagved elevatoren)  

Deltagere:Deltagere:Deltagere:Deltagere:    Dorthe Juul Lorenz, Jesper Bak, Ole Ryttov, Ina Mie Rasmussen, Gitte Nørreskov Vase, 

Jane Irene Lorentzen, Laila Kristensen og på video Lotte Herskind og Hanne Becker 

Nissen. 

Afbud:Afbud:Afbud:Afbud: Claus Graversen, Anette Sloth, Jens Peter Hansen, Janet Baumann Nielsen, Lea Bjelke 

Villadsen (fra hold 22 RS), Isabel Gindeberg, Anne Gotlieb Hertz, Kristina Schwartz. 

Afbud fra Sundhedsstyrelsen:Afbud fra Sundhedsstyrelsen:Afbud fra Sundhedsstyrelsen:Afbud fra Sundhedsstyrelsen: Steen Hartvig Hansen, Birte Obel 

 

Godkendt referat:Godkendt referat:Godkendt referat:Godkendt referat:    

1.1.1.1. Velkomst og gensidig orienteringVelkomst og gensidig orienteringVelkomst og gensidig orienteringVelkomst og gensidig orientering    v/Dorthe:v/Dorthe:v/Dorthe:v/Dorthe:    

Dorthe bød velkommen og beklagede forløbet omkring planlægning af møderne, 

men selvom der er mange afbud, så fastholder vi at afholde mødet. Mødet med 

Sundhedsstyrelsen udgår, da de har meldt afbud. Fremadrettet vil møderne blive 

afholdt i lokaler med videoudstyr, så der vil være mulighed for at kunne deltage 

via video.  

Dagsorden blev godkendt med 2 punkter under eventuelt v/Ina. 

 

2.2.2.2. Orientering fra Orientering fra Orientering fra Orientering fra arbejdsgruppearbejdsgruppearbejdsgruppearbejdsgruppennnn    for revision af for revision af for revision af for revision af bekendtgørelsen for bekendtgørelsen for bekendtgørelsen for bekendtgørelsen for 

Specialuddannelsen v/Dorthe:Specialuddannelsen v/Dorthe:Specialuddannelsen v/Dorthe:Specialuddannelsen v/Dorthe:    

Jane, Ina og Jesper var deltagende ved sidste møde i arbejdsgruppen og 

refererede: 

Notatet vedr. Specialuddannelsen var blevet rundsendt og der var gode og 

konstruktive drøftelser ved arbejdsgruppemødet. Arbejdsgruppen drøftede 

notatet, og rammer for kommissoriet blev fastholdt og bekendtgørelsen vil 

formentlig kun undergå få revisioner, idet uddannelsen allerede er godt planlagt. 

 



                          

                         

   

Vedr. forlængelse af Specialuddannelsen, så fremgår det af notat fra 

Sundhedsstyrelsen, at det vurderes, at uddannelsen fortsat skal svare til 60 ECTS 

point (1 års fuldtidsstudium), men således at der er mulighed for, at varigheden 

strækkes til 1,5 år. 

I bekendtgørelsen anvendes ikke længere betegnelsen ”uddannelsessøgende”, 

men uddannelsestagende. 

Næste møde i arbejdsgruppen d. 31.10.19 er aflyst, men Sundhedsstyrelsen 

kommer med et udspil, som fremsendes d. 07.10.19, hvor alle i arbejdsgruppen 

har mulighed for at indsende kommentarer til Sundhedsstyrelsen senest d. 

04.11.19. Det forventes, at revisionen er færdig d. 28.11.19, hvor arbejdsgruppen 

mødes sidste gang. 

 

3.3.3.3. Kort status påKort status påKort status påKort status på    hold 22 v/hold 22 v/hold 22 v/hold 22 v/koordinatorernekoordinatorernekoordinatorernekoordinatorerne::::    

UdUdUdUddannelsesregion Nord: dannelsesregion Nord: dannelsesregion Nord: dannelsesregion Nord: Der er 27 på holdet, 8 fra Nord og 19 fra Midtjylland – og 

det går godt. 

Uddannelsesregion Syd:Uddannelsesregion Syd:Uddannelsesregion Syd:Uddannelsesregion Syd: Der er 37 på holdet. Hold 22 er udfordret på 

personligheder og grundlæggende holdninger til psykiatrisk sygepleje. Det 

tydeliggør sig i den baggrund, de uddannelsestagende har.  

Uddannelsesregion Hovedstaden:Uddannelsesregion Hovedstaden:Uddannelsesregion Hovedstaden:Uddannelsesregion Hovedstaden: Der er 44 på holdet, og det er en gave, at de får 

rystet deres holdninger, selvom det kan gøre ondt på deres faglighed og viden. 

Uddannelsesregion Sjælland:Uddannelsesregion Sjælland:Uddannelsesregion Sjælland:Uddannelsesregion Sjælland: Der er 22 på holdet, og det går rigtig godt, de er 

meget engagerede og er samarbejdsvillige og vil gerne komme til at gøre en god 

forskel. 

    

4.4.4.4. Drøftelse af erfaringer med plagiatkontDrøftelse af erfaringer med plagiatkontDrøftelse af erfaringer med plagiatkontDrøftelse af erfaringer med plagiatkontrol i de forskellige regioner v/rol i de forskellige regioner v/rol i de forskellige regioner v/rol i de forskellige regioner v/DortheDortheDortheDorthe::::    

Lotte:Lotte:Lotte:Lotte: Plagiatkontrol – Wiseflow er meget brugervenligt og kan rigtig meget, og 

det bruges med stor succes. 

JaneJaneJaneJane:::: Vi er startet med at bruge dele af Wiseflow i august 2019, og ser frem til at 

kunne anvende hele systemet. 

Ina:Ina:Ina:Ina: Starter med at bruge systemet i november 2019. 

Gitte:Gitte:Gitte:Gitte: Starter med at bruge systemet i november 2019.  

 

5.5.5.5. Uddannelseskoordinator Uddannelseskoordinator Uddannelseskoordinator Uddannelseskoordinator ----    fffforslag om ny stillingsbetegnelse ved kooorslag om ny stillingsbetegnelse ved kooorslag om ny stillingsbetegnelse ved kooorslag om ny stillingsbetegnelse ved koordinatorerne rdinatorerne rdinatorerne rdinatorerne 

v/Ina Mie Rasmussenv/Ina Mie Rasmussenv/Ina Mie Rasmussenv/Ina Mie Rasmussen::::    

Uddannelseskoordinatorerne ønsker, at deres stillingsbetegnelse ændres til 

uddannelsesleder. Uddannelseskoordinatorerne argumenterede for ønsket på 

mødet. Koordinatorerne vil udarbejde et fælles skriv, som beskriver baggrund og 

argumenter. Det skriftlige materiale kan sendes til Dorthe, som vil sørge for den 

videre proces, med evt. drøftelse på psykiatriledelsesniveau, da det ikke kan 

vedtages på indeværende møde og også kan være aftale- og forhandlingsstof. 



                          

                         

   

Forud for en mulig ny titel skal de enkelte regioners administrative systemer i 

forhold til titler og beføjelser også klarlægges.  

 

6.6.6.6. Alternativ behandling / behandlingsformer. Hvilken vægt har det i psykiatrien i dag? Alternativ behandling / behandlingsformer. Hvilken vægt har det i psykiatrien i dag? Alternativ behandling / behandlingsformer. Hvilken vægt har det i psykiatrien i dag? Alternativ behandling / behandlingsformer. Hvilken vægt har det i psykiatrien i dag? 

Skal vi, og i så fald på hvilken måde og i hvilket omfang skal dette have fokus i Skal vi, og i så fald på hvilken måde og i hvilket omfang skal dette have fokus i Skal vi, og i så fald på hvilken måde og i hvilket omfang skal dette have fokus i Skal vi, og i så fald på hvilken måde og i hvilket omfang skal dette have fokus i 

SpecialuddannelsSpecialuddannelsSpecialuddannelsSpecialuddannelsen fremadrettet? v/en fremadrettet? v/en fremadrettet? v/en fremadrettet? v/Lotte HerskindLotte HerskindLotte HerskindLotte Herskind::::    

Punktet blev drøftet og der undervises ikke i alternative behandlingsmåder på 

Specialuddannelsen. Vi skal undervise på en facon, som gør de 

uddannelsestagende kyndige i forhold til at forholde sig til alternativ behandling, 

de skal trænes i at være nysgerrige og støtte patienten i deres behov. 

 

7.7.7.7. OpmærkOpmærkOpmærkOpmærksomhedspunkter til mødet med SSTsomhedspunkter til mødet med SSTsomhedspunkter til mødet med SSTsomhedspunkter til mødet med SST::::    

Punktet udgår, da Sundhedsstyrelsen har meldt afbud. 

    

8.8.8.8. EventueltEventueltEventueltEventuelt::::    

Ina – Skal der laves evalueringer på landsplan? 

Hvordan får vi højere svarprocent vedr. jobeffektmålinger? 

Punktet drøftes på næste møde....    

    

Ina – Rokade i Specialuddannelsesrådet i november, skal vi melde 1 ind? 

Hvilke kvalifikationer skal kliniske vejledere have? 

Punktet drøftes på næste møde. 

 

Næste møde:Næste møde:Næste møde:Næste møde:       D. 13.05.20, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse, bygning 3, 

        4. sal, lokale 3.24 

 


