Århus d. 25. oktober 2021

Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for sygeplejersker i
psykiatrisk sygepleje, 7. oktober 2021

Tid og sted:
7. oktober 2021 kl. 10.00-12.30, Virtuelt
Møde med Sundhedsstyrelsen, Steen Hartvig Hansen, fra 13.00 – 15.00 - AFLYST
Tilstede: Claus Graversen, Anette Sloth, Ulla Rasmussen, Ina Rasmussen, Lone Bjørklund, Ole
Ryttov, Hege M. Grunnet, Jane Lorentzen, Dorthe J. Lorenz, Jens Peter Hansen, Lotte
Herskind, Mette T. Johansen
Afbud: Isabel Gindeberg, Tine Jensen, Hanne Becker, Janet Baumann Nielsen
Mødeleder: Claus Graversen
Referent: Mette T. Johansen
1. Velkommen og gensidig orientering v/Claus
Claus bød velkommen, og herefter fælles præsentationsrunde.
Orientering om, at repræsentant fra SST er forhindret i deltagelse. Mødet senere på dagen
er derfor aflyst, og det resterende møde er omlagt til virtuel form.
Dagsorden godkendt.
2. Oplæg ved koordinatorer ift. status på arbejde med beskrivelse af ny
uddannelsesordning


Koordinatorer arbejder med beskrivelsen af ny uddannelsesordning på internat d. 27. +
28. september, og der vil derfor evt. blive eftersendt materiale til
gennemlæsning/kommentering efterfølgende

3. Kvalificering fra rådet af oplæg fra koordinatorer på baggrund af status for
arbejdet med ny uddannelsesordning
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Ad. pkt. 2+3:
Lotte præsenterer gruppens arbejde omkring beskrivelsen af ny uddannelsesordning og de
tanker, ideer og overvejelser der ligger til grund for det beskrevne indtil nu.
Koordinatorerne har endvidere haft møde med arbejdsgruppen fra B&U, som også vil blive
præsenteret på dagens møde.
I forhold til beskrivelse af uddannelsesperioderne i ny uddannelsesordning, så er det
udsendte udkast godkendt af rådet, og der er stor ros til uddannelseskoordinatorernes
arbejde med uddannelsesordningen. Der var følgende kommentar til det beskrivelserne:
Overordnet:
 Beskrivelsen af uddannelsesperioderne er formuleret, så uddannelsesordningen
løbende kan tilpasses og justeres ift. arbejdsmarkedets efterspørgsel efter viden og
kompetencer, hvilket er positivt.
 Synliggørelse af forskel mellem ny og gammel bekendtgørelse
1. uddannelsesperiode:
 Overvejelser omkring placering af emnet; Patientinddragelse/ involvering, og evt.
udarbejdelse af mål for emnet i enten 1. eller 3. uddannelsesperiode
2. uddannelsesperiode:
 Forslag/kommentar til ændringer af tekst tilrettes af koordinatorerne i næste
udkast.
3. uddannelsesperiode:
 Der skal tilføjes til nuværende mål, at de uddannelsestagende også fremadrettet
kritisk skal forholde sig til retningslinjer/strategier inden for psykiatrien
 Der skal tilføjes et mål omhandlende implementering.
4. uddannelsesperiode
 Der skal i højere grad være fokus implementering af de uddannelsestagendes
kompetencer.
 Præcisering af at uddannelsesperioden er en teoretisk periode, og at de
uddannelsestagende derfor ikke er tilstede i klinikken i denne periode.
 Ift. implementering og udvikling af den psykiatrisk sygepleje, skal der være også
være fokus på behovet for yderlige forskning inden for et område.
Videreforløb af beskrivelsen af ny uddannelsesordning tager koordinatorerne fat på i
november måned, og udkast vil herefter blive rundsendt til rådets medlemmer til
kommentering.
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Ang. B&U
Ina orienter omkring møde med arbejdsgruppen fra B&U, og drøftelse ift. ny
uddannelsesordning.
Arbejdsgruppen ønsker at der fortsat foreligger 3 x 3 dages teoretisk undervisning i form af
et særskilt forløb for sygeplejersker fra børne-/ungdomspsykiatrien.
Arbejdsgruppen arbejder på et udkast til et sådant forløb, som vil ligne meget det
nuværende.
Specialuddannelsesrådet tilslutter sig, og bakker op om, at der også fremover skal være et
særskilt forløb for sygeplejersker fra B&U, som er fordelt over den samlede
uddannelsesperiode, og placeret i klinikperioderne.
4. Godkendelse af revideret forretningsorden for specialuddannelsesrådet.
Der er en rettelse til udkastet, ift. varighed af møderne i uddannelsesrådet.
Forretningsorden er herefter godkendt.
5. Opmærksomhedspunkter til mødet med SST v/Claus
Punktet udgår da mødet er aflyst. Claus følger op med repræsentant fra SST ift. tidsplan
for udarbejdelse af ny uddannelsesordning.

6. Erfaringer med arbejdet med uddannelsestagende fra oversøiske lande v/RH,
RSJ, RN
Ina og Jane:
RSJ+RH har på det nuværende optag 2 uddannelsestagende fra Færøerne. Samarbejdet
fortsætter, og det forventes, at der vil være 2-4 uddannelsestagende pr. år. Der er en
række økonomiske udfordringer, som vil forsøges løst lokalt.
RN har på det tidligere optage haft en uddannelsestagende fra Grønland. Forløbet bar præg
af mødet mellem to forskellige kulturer. Ved en eventuel gentagelse bør tilrettelæggelsen
af forløbet nøje overvejes med henblik på tilrettelæggelsen af læring og udbytte for den
uddannelsestagende.
7. Erfaringer med kollektiv akademisk vejledning (gruppevejledning) v/Ina
Ina orienterede om forløb med kollektiv akademisk vejledning i RH. Slides fra oplæg er
vedlagt referatet som bilag 1.
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8. Udvikling af et virtuelt træningsunivers som hjælp til at træne mundtlig
formidling og eksamen. Erfaringer og videndeling v/ Jane og Ina
RH+RSJ har sammen udviklet en app, hvor deltagerne trænes i formidling. Link til
præsentationsvideo sendes efterfølgende ud til rådets medlemmer til gennemsyn.
9. Skriftlig orientering:
o Forespørgsel til censorformanden ang. DPO-ordning
o Evaluering af hold 23 v/koordinatorerne
o Kort nyt fra hold 24 v/koordinatorerne
Ingen kommentar til de skriftlige orienteringspunkter.
10. Eventuelt
Næste møde er planlagt til afholdelse i maj 2022. Formen for afviklingen af mødet tages
der endelig stilling til, når dagsorden kendes.
Ift. arbejdet med ny uddannelsesordning, vil der være mulighed for at rundsende udkast til
rådets medlemmer, til orientering. Der kan evt. planlægges med et ekstra møde i rådet,
hvis det skulle vise sig, at der er behov for dette.

Næste møde: 4. maj 2022 kl. 10.00 – 15.00, Regionshuset i Århus.
Med venlig hilsen
Claus Graversen, formand for Specialuddannelsesrådet
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