Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
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Sted:

Sct. Hans Hospital, Administrationsbygningen, lokale 143, Roskilde

Til stede:
Region
Sundhedsstyrelsen
Nord

Syd

Øst

Navn
Ruth Truelsen (RT)
Randi Gjerding (FG)

Stilling
Chefsygeplejerske
Sygeplejekonsulent

Helle Jørgensen (HJ)
Hanne Lerager (HL)
Anne Grethe Holmgaard (AGH)
Isabel Gindeberg (IG)
Lisbeth Harder (LH)
Karen Thyrsting (KT)
Nete Maltha (NM)

Chefsygeplejerske
Ledende oversygeplejerske
Uddannelseskoordinator
Oversygeplejerske
Oversygeplejerske
Uddannelseskoordinator
Formand for Det koordinerende Landsråd og chefsygeplejerske
Sygeplejedirektør
Uddannelseskoordinator

Margit Asser (MA)
Britta Kruse Kristensen (BKK)

Dagsorden
1. Gensidig orientering
Uddannelsesregionerne for specialuddannelsen følger lægernes.
• Uddannelsesregion Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland)
I Region Nordjylland er behandler- og socialpsykiatrien blevet delt. Der er en chefsygeplejerske
og en konstitueret cheflæge.
I Region Midtjylland er psykiatri og social organiseret ved en direktør, fem driftsenheder, to faglige chefer, en sygeplejefaglig og lægefaglig chef for psykiatrien samt en stabsafdeling. De fem
driftsenheder består af 3 voksenpsykiatriske distrikter, distrikt Vest, distrikt Syd og distrikt Øst.
Derudover driftsenheden Børn, Unge og Specialrådgivning samt driftsenheden Voksensocial.
Cheferne for driftsenhederne, de to faglige chefer og chefen for stabsafdelingen udgør et samlet strategisk ledelsesfællesskab for området.
De tre voksenpsykiatriske distrikter, Vest, Øst og Syd er fagligt og økonomisk bæredygtige.
Hvert distrikt ledes af en distriktschef.
Psykiatriplanen falder på plads i december 2007.
• Uddannelsesregion Syd (Region Syddanmark)
I Region Syddanmark er psykiatrien et selvstændigt område med en konstitueret direktør, Anders Møller Jensen, og 4 centerchefer (3 for behandlerpsykiatrien og 1 fra socialpsykiatrien).
1. oplæg til en psykiatriplan er til høring fra 26. juni til 27. juli 2007.
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Der er afsat midler til 12 på det kommende hold 10, hvor der p.t. er tilmeldt 14. Midler til efterfølgende hold ligger ikke fast.
Uddannelsesregion Øst (Region Hovedstaden og Region Sjælland)
I Region Hovedstaden er 26 driftsenheder med i alt 5.500 ansatte i gang med at blive sammenlagt: Der er en direktør og 3 vicedirektører - den ene en sygeplejerske. Der bliver 4 områdehospitaler. Psykiatriplanen er vedtaget.
Med hensyn til specialuddannelsen er det lige blevet oplyst, at man ikke vil betale trods anden
melding tilbage i februar.
Sundhedsstyrelsen
Man har fået ny direktør, Jesper Fisker, som ikke er læge samt en lægelig vicedirektør. EPJ
skal på plads, hvorfor projektet har fået egen direktør (Otto Larsen, som kommer fra Amtsrådsforeningen) og bestyrelse.

2. Sundhedsstyrelsens projekt vedrørende specialiseringer i sygeplejen v/RT
Det er stort og tidskrævende arbejde at få et cirkulære for en uddannelse på plads. Derfor har
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse nedsat en arbejdsgruppe vedrørende specialisering i sygepleje, se vedhæftede bilag 1. Der skal udarbejdes en redegørelse vedrørende specialisering i sygeplejen – et fælles begrebsapparat. Redegørelsen forventes færdig i løbet af et år. Den vil være med til at sætte fokus på uddannelse, i og med den udsendes til regionerne. Der skal blandt andet kortlægges:
• Hvilke specialiseringer findes der i sygeplejen?
• Hvilke forudsætninger og krav stilles der?
• Hvilken titel opnår sygeplejersken?
• Er der flyttet behandleropgaver til sygeplejen?
RT henviste specielt til indholdsfortegnelsens punkt 10 (bilag 1), hvor vi er i den problemstilling, at
vi ikke har en fælles begrebsramme. Der var en enighed om på mødet, at vi mangler fælles diskussioner om begreberne specialist og specialuddannelse samt en ensartet begrebsramme. Sundhedsstyrelsen ser gerne, at Det koordinerende Landsråd deltager i processen med udarbejdelsen
af redegørelsen. De vil henvende sig til landsrådet herom.
3. Drøftelse af specialuddannelsen som led i en videreuddannelse v/Det koordinerende Landsråd
Der henvises til drøftelserne under punkt 2 vedrørende specialist, specialuddannelse og manglende fælles begrebsramme.
SST kom med gode eksempler fra andre sygeplejefaglige videreuddannelser. Man har for eksempel valgt at alliere sig med NHV (svensk organisation) i forbindelse med uddannelsen til hygiejnesygeplejerske. Her tager man teoridelen i Göteborg og gennemfører praksis i Danmark. Teoridelen
åbner samtidig mulighed for at fortsætte med at uddanne sig til master i public health (MPH).
Der henvises i øvrigt til punkt 2.
4. Næste møde
Fredag den 30. maj 2008 i Roskilde.
5. Eventuelt
Der var intet.

Referent: Britta Kruse Kristensen og Lise Ryge
Bilag 1

Foreløbige overvejelser vedrørende indhold/oplæg til arbejdsgruppen vedrørende specialisering i sygeplejen
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