København den 19. januar 2018

Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i
Region Hovedstadens Psykiatri
Dato og tidspunkt:
19. januar kl. 09.00-11.00
Sted: Kristineberg 3- Mødelokale 0.09
Deltagere: Niels Ågaard, Elisabeth Bille Brahe, Nanette Forner, Emina Mahmuljin, Ulla Rasmussen, Ina
Rasmussen, Helle Sørensen (referent)

Dagsorden:
Punkt 1:

Gensidig orientering

Lisbeth Jørgensen, uddannelses sekretær har fratrådt sin stilling pr. 16. januar.

Punkt 2:








Orientering fra møde i det landsdækkende specialuddannelsesråd den 5. oktober 2017
ved Ina Mie Rasmussen

RHP har formandsskabet i 2018/19
Det er besluttet på landsplan, at uddannelsen skal være mere ens i den kliniske del. I nogle regioner
har de uddannelsessøgende haft en mere observerende rolle. Det er meningen, at de
uddannelsessøgende skal være aktivt deltagende i de kliniske perioder, som de er i RHP.
Jobeffektmåling skal udvides til også at omfatte afdelingssygeplejerskerne. Det er væsentligt at vide
hvilket udbytte de oplever at få ved at have en sygeplejerske på specialuddannelsen.
Det drøftes hvordan sygeplejersker med specialuddannelsen kan fastholdes i de afsnit, de uddannes
fra. Der er enighed om, at det er væsentligt at have specialuddannede sygeplejersker i såvel det
sengebaserede område som i det ambulante. I begge områder er der komplekse sygeplejefaglige
problemstillinger, som netop de specialuddannede sygeplejersker er særligt uddannede til at
varetage. De specialuddannede sygeplejersker fungerer i mange afsnit som en faglig
sparringspartner til afdelingssygeplejerskerne. Det er væsentligt ift. fastholdelse, at lederne i
samarbejde med de specialuddannede sygeplejersker, får identificeret og klarlagt de opgaver, som
de specialuddannede sygeplejersker skal varetage efter endt uddannelse. Der henvises til
stillingsbeskrivelsen.
Koordinatorerne fra de fire uddannelsesregioner deltager i Europæisk sygeplejefaglig konference,
Horatio, på Færøerne maj 2018.
I maj 2019 vil deltagerne på hold 21 få mulighed for at deltage på den sygeplejefaglige konference i
København, Horatio, de vil skulle deltage med oplæg og posters. Det vil blive integreret i
uddannelsen, og arbejdet med at udarbejde en modul beskrivelse er i gang i fællesskab i de fire
regioner.
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Punkt 3:

Orientering fra Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen (IMR)




Status hold 20
Nye pædagogiske tiltag på hold 20
Temadag med afdelingssygeplejersker i november

Status hold 20:
 Holdet startede med 41, og er nu nede på 38.
 Er i den kliniske del af uddannelsesperiode 2.
 Der er en deltager fra den sociale virksomhed med denne gang, og fremadrettet ønskes flere.
 Det er et meget engageret og kompetent hold.
Nye pædagogiske tiltag på hold 20:
 Ina informerede om nye pædagogiske tiltag, hvor de uddannelsessøgende får mulighed for at
planlægge og øve formidlingsopgaver.
Temadag for afdelingssygeplejersker:
 Ina informerede om gode og udbytterige dage med mange faglige drøftelser og vidensdeling.
 De uddannelsessøgende præsenterede deres læringsudbytte fra uddannelsesperiode 1 for
afdelingssygeplejerskerne.

Punkt 4:





Orientering fra hold 20 v/ uddannelsessøgende Emina Mahmuljin

Det fylder for de uddannelsessøgende, at obligatorisk opgave 1 ligger i en klinik periode.
Det opleves af de uddannelsessøgende, at der er stor forskel på vilkårene i de kliniske perioder.
Det vigtige samarbejde med afdelingssygeplejersken fremhæves, Eks. i forhold til studiebesøg.
Det opleves af de uddannelsessøgende, at det faglige niveau er højt, og at der er et højt fagligt og
personligt udbytte af uddannelsen.

Punkt 5:
Kompetenceudviklingsdage til kliniske vejledere for specialuddannede sygeplejersker på
hold 20 ved Ina Rasmussen




Formålet med at afholde temadagene er kompetenceudvikling af de kliniske vejledere. Der er et
engageret hold af vejledere, der har været vejledere i nogle år.
Der afholdes 3 temadage årligt. Der har været afholdt 2 dage med ca. 35 deltagere pr. gang.
Oplægsholder er Helle Merete Nordentoft, som er lektor Aarhus universitet. Det har været fagligt
inspirerende dage, med dels teoretiske oplæg og dels mange øvelser i grupper. Det udvikles løbende.
Til det næste møde den 20. april, foreslås det, at en af de kliniske vejledere for SPS inviteres til et
mindre oplæg om deres arbejde.

Punkt 6:

Aflønning af sygeplejersker på Specialuddannelsen status

Det fungerer.
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Vejledningen om ”Vilkår for psykiatriske sygeplejersker på specialuddannelsen”, justeres inden næste
møde,og vil blive godkendt på mødet den 20. april.
Punkt 7:







BUC: Har udvalgt 8 ansøgere, og der er venteliste til næste år.
PCA: Har valgt deres 4 ansøgere, og der er venteliste
PCB: Har 5 ansøgere
PC Sankt Hans: 1 ansøger fra afdeling M og 3 ansøgere fra afdeling R
PCK: Har valgt og sendt ansøgninger fra deres 7 ansøgere
PC Bornholm: Har en ansøger. Der tales kort om økonomi fra Bornholm, hvilket Ulla drøfter med
Svend.

Punkt 8:



Ansøgere til hold 21 hvordan ser det ud?

Orientering fra klinikken

Klinikken er optaget af implementering af stillingsstrukturen.
Der er sket et i skifte i måden hvorpå Specialuddannelsen italesættes. Tidligere kunne det opleves, at
det var lidt besværligt, at have sygeplejersker på uddannelsen, til at klinikken nu oplever, at der sker en
udvikling i det kliniske felt. Der er enighed om, at sygepleje kan være medvirkende til at løfte kvaliteten i
psykiatrien, og det er de specialuddannede sygeplejersker særligt uddannede til. Evalueringen fra
region Øst bekræfter dette, da 80 % af de færdiguddannede vurderer, at de i høj grad har opnået nye
kliniske kompetencer, hvilket er det højeste i Danmark.

Punkt 9:

Eventuelt

Intet

Næste møde: 20. april 2018
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