Roskilde den 14.oktober 2016

Godkendt referat

Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i
Region Hovedstadens Psykiatri
Dato og tidspunkt:
7. oktober 2016 kl. 09.30 -12:00.
Sted:
Psykiatrisk Center Sct. Hans, bygning 147, 1. sal lokale 143.
Tilstede:
Niels Aagaard Nielsen(NAN), Ina Mie Rasmussen(IMR), Kristina Schwartz(KS), Jette Melander-Jensen(JMJ),
Nanette Former(NF)(suppleant for Claus Hansen, Christina Tuxen(CT)(uddannelsessøgende fra hold 19),
Marianna Hansen(MH), Elisabeth Bille Brahe (EBB)
Afbud:
Lisbeth Lund Pedersen
Helle Sørensen
Referent: Lisbeth Jørgensen
Dagsorden:
Punkt 1:

Velkommen til specialuddannelsesrådet i RHP ved formand Kristina Schwartz (KS)
KS byder velkommen til det 1. første møde efter den nye sammensætning. Hvorefter der
er en præsentation af rådsmedlemmerne.
Siden sidste møde er bekendtgørelsen blevet godkendt i SST.
Forretningsordenen har været sendt i høring pr. mail, der er ikke kommet yderligere
kommentarer til den. NAN havde et spørgsmål til mødeaktiviteter, spørgsmålet blev
afklaret under pkt. 4.

Punkt 2:

Gensidig orientering
MH bliver pr. 17.10.2016 udviklingschef på PC Ballerup. MH’ s nuværende stilling er i
opslag.
KS påpeger at det er vigtigt at man deltager i Specialuddannelsesrådsmøderne eller
sender en suppleant samt kommer med input til dagsordenen. Referaterne fra møderne
sendes også til suppleanterne.

Punkt 3:

Orientering fra Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen (IMR)
 Afslutning af hold 18
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Afslutningen blev afholdt sammen med Region Sjælland. Hold 18 startede med 30
uddannelsessøgende, 5 holdt op i deres uddannelsesforløb, så der var 25 der
sluttede.
Afdelingssygeplejerskerne var inviteret til workshop om formiddagen, inden
receptionen.
Der afholdes netværksmøde for hold 18 d. 20. januar 2017.
DSR ønsker at udarbejde en pjece, som sætter fokus på Specialuddannelsen, til
udarbejdelsen deltager 6 tidligere uddannelsessøgende fra hold 17 og 18,
Der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af vanskelige forløb i klinikken, som er
blevet gennemgået med de kliniske vejledere.
Der var en drøftelse om at det er vigtigt at der bliver sat fokus på at de
færdiguddannede er specialuddannede, når de kommer tilbage i afdelingerne, så de
får brugt deres erfaringer og kompetencer.
Til planlægningssamtalerne bliver der sat fokus på at de uddannelsessøgende bliver
en del af de komplekse situationer, når de er i afdelingen.
Evalueringerne af tillægsforløbet på B&U er meget positivt. Der kommer nogle små
ændringer til det kommende forløb b.la kommer der flere sygeplejersker og
underviser. På det kommende B&U forløb er der 20 uddannelsessøgende afsted fra
alle regioner.


Evaluering fra hold 18
Den vedhæftede evaluering er udarbejdet på landsplan, hvor det også fremgår hvad
Region Øst har svaret. Der er en meget positiv evaluering af den nye
Specialuddannelse.
Der er en udfordring med samarbejdet med de kliniske vejledere. Det er svært at få
tid til en god vejledning i en travl hverdag.
Der har været afholdt en temadag for de kliniske vejledere, som alle var meget
positive, alle centre med undtagelse af 1, var repræsenteret. Der bliver ikke afholdt
flere temadage for de kliniske vejledere på hold 19 pga. Sundhedsplatformen.
KS ønsker at temaet om samarbejdet med de kliniske vejledere bliver sat på næste
møde i januar.
Det kan være svært at finde medarbejdere der ønsker at være vejleder. I region Nord
er der et fast vejlederkorps. Klinisk vejleder og opgavevejleder er ikke den samme
person. Mange kliniske vejledere har deltaget i planlægningssamtalerne. Ina er
opgavevejleder for alle de uddannelsessøgende sammen med Helle Sørensen.



Status på hold 19
Der er pt. 24 uddannelsessøgende på holdet, og der kommer en tilbage fra barsel i
efteråret. Næsten alle centre er med, dog med undtagelse af Bornholm.
De uddannelsessøgende vil gerne arbejde mere med psykopatologiforløbet, som der
bliver brugt meget tid på i uddannelsesperiode 1. Det er vigtig at få
forventningsafstemt med afdelingssygeplejerskerne angående fravær. Der er ikke
lagt ferie i uddannelsesforløbet.



Planlægningssamtaler afholdt i uge 39-40
Det har været meget positivt – der er nogle steder der er noget at arbejde videre
med. Der skal evalueres på denne form for samtaler.
Udviklingscheferne vil gerne have en tilbagemelding fra uddannelseskoordinatoren,
hvis der fra planlægningssamtalerne er noget omkring rammer og muligheder.
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KS ønsker at Specialuddannelsen får tid på et af udviklingschefmøderne 1. gang
årligt, hvor der bliver sat fokus på rekruttering samt opfølgning på det hold der er
afsluttet.


Informationsmøder om specialuddannelsen i RHP i efteråret.
Der er planlagt 4 informationsmøder, inklusiv et særligt for B&U. Så mange som
muligt opfordres til at deltage. Møderne bliver lagt på intranettet, hvor datoerne
fremgår.

Punkt 4:

Orientering fra Hold 19 ved uddannelsessøgende Christina Tuxen
De uddannelsessøgende har været i gang i 9 uger. Hvor de bl.a. har haft et forløb med
Psykopatologi, haft foredrag med Phil Barker. Pt. er de 2 uger i klinik. Christina har talt
med medstuderende og de er generelt tilfredse og meget positive. Ønsker dog gerne
mere psykopatologi. De har haft en tidligere uddannelsessøgende ude og fortælle om
det at være studerende og i klinisk, det har været meget positivt.
De uddannelsessøgende har talt om den kliniske vejlederfunktion, og de syntes ikke at
vejlederne er forberedt, de uddannelsessøgende skal komme med et oplæg.
Det er vigtigt at de uddannelsessøgende selv sætter rammen og er opsøgende.

Punkt 5:

Drøftelse af uddannelsesrådets opgave i RHP ved Kristina Schwartz
- Mødeform
Alle fremadrettede møder afholdes på Kristineberg 3 fra kl. 9.0011.00.der indkaldes via Outlook.
- Strategi og rådets opgaver i forhold til at sikre uddannelsens
kliniske forankring
Der var en drøftelse af en mail som blev uddelt på mødet, omhandlende
kritik af indholdet på Specialuddannelsen. Det er vigtigt at der bakkes op
om Specialuddannelsen i centrene.
Denne henvendelse tages op i forum for udviklingschefer forbindelse
med fokus på specialuddannelsen fremover.

Punkt 6:

Eventuelt
IMR er udfordret i forhold til afvikling af informationsmøde som plejer at ligge i maj, da
det kolliderer med Sundhedsplatformen. Informationsmødet afholdes d. 8. juni. Folder
med informationsmateriale er medsendt referatet.
OBS vær opmærksom på at ansøgningsfristen for hold 20 er rykket frem til 15.
februar 2017.
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