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Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen 

på hold 17? 

 

Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne 
på Sct. Hans. 

 
Og det bedste er at den sidste nye viden inden for 

psykiatrisk sygepleje når ud i praksis til gavn for 
patienter og pårørende. Hold 17 har gennem hele 

uddannelsesåret arbejdet intenst med at kvalificere 
den kliniske psykiatriske sygepleje. De har arbejdet 

med helt praksisnære problemstillinger, som de har 
drøftet og diskuteret på tværs af specialer. Der er 

blevet sat nye teoretiske vinkler på, som er blevet 

afprøvet og praktiseret i klinikken. 
Patientinddragelse, recovery, familiesamarbejde, 

selvmordsforebyggelse, deeskalering og læring i 
praksisfælleskaber er blot nogle få eksempler på 

den mangfoldighed af psykiatrisk sygepleje der 
udvikles nye handlekompetencer på i den kliniske 

praksis.  
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Kollaborativ læring har været den gennemgående 

pædagogiske linje igennem hele uddannelsesåret. 
Læring i fællesskab har udmøntet sig i at hold 17 i 

den teoretiske undervisning har siddet fysisk 
placeret i små grupper for at sikre fælles læring og 

videndeling i samspil med forskellige oplæg. 

Nye eksamensformer og 

kompetenceudviklingsmetoder i klinikken 

 

De gamle eksamensformer er nu erstattet med 
skriftlig synopsis og mundtligt forsvar, hvilket 

betyder at specialsygeplejerskerne i langt højere 

grad end tidligere bliver trænet i den mundtlige 
faglige argumentation, som er en vigtig 

forudsætning i det kliniske arbejde.  Hold 17 har 
ligeledes prøvet kræfter med obligatoriske 

kompetenceudviklingsmetoder, der er inspireret og 
udviklet på baggrund af speciallægernes 

kompetencevurderingsmetoder. I skrivende stund 
afprøver de casebaseret diskussion som en af 

metoderne til at indfange og argumentere for 
komplekse kliniske problemstillinger. Hold 17 giver 

selv udtryk for at de nye eksamensformer og 
kompetenceudviklingsmetoder i klinikken gør en 

forskel, idet de er praksisnære og skaber rum til at 
være fokuseret og nærværende i klinikken. ”Vi kan 

godt lide at der bliver stillet krav til os i 

klinikken”, siger Jesper Karup fra hold 17. 

De nye kompetencer skal gøre en forskel i 

klinikken 

 

Derfor afsluttes uddannelsen i år med en workshop, 
hvor afdelingssygeplejerskerne bliver inviteret med 

til en dag til fælles dialog om hvordan 
specialsygeplejerskernes nye kompetencer bedst 

kommer i spil til gavn for patienter, pårørende og 
kolleger. Og lige så vigtigt hvordan der fremadrettet 

sikres udviklingsmuligheder for 
specialsygeplejerskerne. Workshoppen afsluttes 

med en reception og overrækkelser af 
eksamensbeviser i de smukke omgivelser på PC Sct. 

Hans den 25. juni 2015. 

Rekord stort optag på hold 18 

 

Det er en stor glæde for psykiatrien, at der den 3. 
august 2015 starter 31 sygeplejersker på 

specialuddannelsen i uddannelsesregion Øst. Der er  
16 fra Region Sjælland og 15 fra Region 



 
 3 

Hovedstaden og de fleste er ansat i 

sengepsykiatrien. Vi flytter derfor i nye og moderne 
lokaler på Sct. Hans i Nordfløjen i Vestkantinen den 

3. august 2015. Vi har netop afholdt 
informationsmøde for det nye hold 18, hvor 

sygeplejerskerne sammen med deres ledere 
drøftede og diskuterede hvilke sygeplejefaglige 

problemstillinger der skal kvalificeres og arbejdes 
med i det kommende uddannelsesår. 

 

 
 

Der blev arbejdet energisk med at beskrive hvilke 
kliniske problemstillinger der skal arbejdes med i 

det kommende uddannelsesår. 
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Vi fik også besøg af sygeplejerske Louise Bay hold 

17 og afdelingssygeplejerske Helle Winding fra B&U 
i Glostrup, der fortalte om deres erfaringer med at 

kvalificere og udvikle sygeplejen samt erfaringer 
med det at være i klinik i eget afsnit. 

 

 

Ny bekendtgørelse, uddannelsesordning og 

studievejledning 

 

Er lige nu til høring i Sundhedsstyrelsen og så snart 
det er godkendt vil det blive tilgængeligt på vores 

hjemmeside. Den nye uddannelsesordning er 
beskrevet med afsæt i den danske 

kvalifikationsramme, og den ligger niveaumæssigt 
indplaceret mellem niveau 6 og 7, hvilket svarer til 

niveauet mellem en diplom- og en 
masteruddannelse.   

 

Specialuddannelsens nye logo træder også officielt i 
kraft når hold 18 starter. 

Tillægsforløb i Børne- og ungdomspsykiatri 

 

Der er udviklet et tillægsforløb på 
specialuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri, 

som vil blive udbudt i form af workshops på 
landsplan. Formålet med tillægsforløbet i psykiatrisk 

sygepleje inden for Børne og ungdomspsykiatri er, 
at den uddannelsessøgende videreudvikler sine 

erhvervsrettede kompetencer i relation til følgende 
temaer i klinisk psykiatrisk sygepleje: 

 
1. Psykopatologi, Barnet og den unges udvikling, 

Det faglige sprog. 

 
2. Patientinddragelse og behandlingsmetoder 

 
3. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde  
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På det kommende hold 18 har vi 8 

uddannelsessøgende fra B&U med på holdet i 
uddannelsesregion Øst, og der er også stor 

tilslutning fra de andre uddannelsesregioner. 

Praktikant på specialuddannelsen 

 
Vi har siden 1. februar 2015 haft Trine Lind Olsen, 

der studerer professionsbachelor i offentlig 
administration, i praktik på specialuddannelsen. 

Trine har hjulpet Rikke og jeg med mange 
forskellige udviklings- og administrationsopgaver, 

bl.a. har Trine været med til at beskrive en 

uddannelsesaktivitetsmodel og andre 
udviklingsorienterede opgaver. Tak for hjælpen, den 

har været kærkommen i en travl periode. 
 

På vegne af specialuddannelsen i psykiatrisk 
sygepleje 

 
Uddannelsesregion Øst 

 
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen 
 


