Referat fra
Møde i det Koordinerende landsråd
8. oktober 2008, kl. 10.30 – 14.30

Sted: Indgang 13 A, Konferencerummet, Psykiatrifaglig stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov
Deltagere:
Uddannelsesregion Syd
Ingen

Uddannelsesregion Øst
Sygeplejedirektør Margit Asser (MA)
Chefsygeplejerske Nete Maltha (NM)
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK)

Uddannelsesregion Nord
Chefssygeplejerske Claus Graversen (CG)
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN)

Afbud:
Formand, chefsygeplejerske Helle Jørgensen (HJ)
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen (CS)
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG)
Oversygeplejerske Lisbeth Harder (LH)

Mødeleder: Claus Graversen var mødeleder, da Helle Jørgensen var forhindret i at deltage
Referent: Karen Nielsen

Punkt 1. Gensidig orientering fra uddannelsesregion Nord, Syd og Øst. Herunder konfliktens betydning for uddannelsen.
Øst:
Hold 10 har afsluttet uddannelsen indenfor den ordinære tidsramme. Den nye karakterskala har
været i anvendelse for første gang. Der er givet karakterer fra 12 til 00.
Der kører en enkelt ankesag, der vil blive behandlet indenfor tidsrammen.
Hold 11: Der er startet 15 studerende, en er imidlertid stoppet. De uddannelsessøgende er særdeles aktive og diskussionslystne. Et meget arbejdsomt hold.

Nord:
Hold 10: Grundet konflikten afleverer holdet først deres afsluttende opgave d. 9.10. En uddannelsessøgende fra hold 9 afleverer også sin afsluttende opgave, der har været udskudt pga. sygdom.
Hold 11: Der er startet 14 uddannelsessøgende, der alle falder indenfor uddannelsens målgruppe.
Er et rigtigt arbejdshold, med stort fagligt engagement og nysgerrighed.

Punkt 2: Arbejdsgruppen vedr. de kliniske perioder, resultatet af udvalgets arbejde (Margit)
og
Punkt 3: Drøftelse af og stillingtagen til den videre strategi for de psykiatriske sygeplejerskers videreuddannelse (Margit)
Margit refererede fra gruppens arbejde og konklusionen på dette (Bilag 1). Arbejdsgruppen har
overvejet flere fremgangsmåder, der kan mindske udgifterne til de kliniske perioder. Konklusionen
er imidlertid, at det er meget vanskeligt at ændre i den kliniske del af uddannelsen med en økonomisk gevinst, uden at det giver en forringelse i uddannelsen.
Referatet fra gruppens arbejde affødte en omfattende diskussion af cirkulære, Uddannelsesordning og Studievejledning samt om strategi for uddannelsen i øvrigt. Det diskuteres, om dokumenterne er tidssvarende eller om der er behov for revision med særlig fokus på den læring der finder
sted i klinikken. Der er enighed om, at beskrivelsen af ramme for, indhold i og de uddannelsessøgendes rolle og studieaktiviteter i de kliniske perioder med fordel kan tydeliggøres. Uddannelsesregion Øst har udarbejdet en fortolkning af den studerendes position i de kliniske uddannelsesperioder, hvilket kan tjene til inspiration for det videre arbejde.
Det diskuteres, om det er muligt og formålstjenligt, at lægge en fælles strategi for hvordan nyansatte / nyuddannede sygeplejersker bliver klædt på til at søge Specialuddannelsen samt en fælles
beskrivelse af de specialuddannedes kompetencer efter endt uddannelse.
Det vedtages, at der nedsættes to arbejdsgrupper. Lederne i rådet vil udarbejde et diskussionsoplæg til hvordan nyansatte / nyuddannede sygeplejersker bliver klædt på til at søge Specialuddannelsen samt et udkast til en fælles beskrivelse af de specialuddannedes kompetencer efter endt
uddannelse. Herefter skal der lægges en strategi for, at bringe resultatet af dette arbejde videre ud
i regionerne. Koordinatorerne gennemgår cirkulære, Uddannelsesordning og Studievejledning og
kommer med et diskussionsoplæg til, hvordan rammerne for uddannelsen kan tydeliggøres og
være tidssvarende, så vi får en fælles forståelse af indhold og rammer for den kliniske og teoretiske uddannelse. Margit udarbejder kommissorium til begge grupper for det videre arbejde.
Datoer for arbejdsgrupperne:
Lederne: 21. januar 2009, kl. 10.00 – 15.00 i Vejle / Middelfart. Isabel, du bedes arrangere det
praktiske samt melde tilbage til lederne ang. mødested.

Koordinatorerne: 15. januar 2009 10.00 – 15.00. Stedet er endnu ikke aftalt.

Punkt 4. Diskussion af formålet med og visioner for møderne med Sundhedsstyrelsen
(Claus)
Møderne mellem repræsentanterne fra Sundhedsstyrelsen og Det koordinerende Landsråd er fortsat betydningsfulde for både ledere og koordinatorer. Møderne giver anledning til en frugtbar erfaringsudveksling samt til gensidig information og inspiration. For koordinatorerne er det befordrende, at kende repræsentanterne fra Sundhedsstyrelsen, når der er behov for kontakt, for at afklare
aspekter af uddannelsen.

Punkt 5. Udkast til informationsmateriale for uddannelsesår 2009 – 2010 (Bilag 1) (Koordinatorerne)
Udkastet til informationsmateriale for uddannelsesår 2009 – 2010 godkendes.

Punkt 6. Planlægning af møderne i 2009, herunder et møde med censorformandskabet i foråret 2009
Møder i Det koordinerende Landsråd:
Fredag d. 20. marts 2009, kl. 10.30 – 12.30 i Roskilde. Der planlægges møde med censorformandskabet kl. 12.30 – 15.00, hvilket er aftalt med censorformanden. Opsamling efter mødet kl.
15.00 – 15.30.
Fredag d. 29. maj 2009, kl. 10.00 – 12.00 i Roskilde. Møde med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen og Det koordinerende Landsråd: samme dag kl. 12.00 – 15.00
Onsdag d. 28. oktober 2009, kl. 10.00 – 15.00 i Viborg

Punkt 7. Evt. planlægning af temadag for censorer (Koordinatorerne)
Der planlægges temadag for opgavevejledere og censorerne på Specialuddannelsen, hvor censorrollen diskuteres og hvor der bliver mulighed for at gennemgå en opgave ud fra 7-trins skalaen.
Pga. efterårsferien følger datoen. De tilstedeværende til mødet lægger op til, at formanden samt
Isabel Gindeberg deltager i temadagen som rådets repræsentanter.

Punkt 8. Evt.
•

Det diskuteres, om det er muligt for fremtiden at afholde nogle af møderne som videokonference. Dette punkt tages op til videre drøftelse på næste møde.

•

Koordinatorerne er kontaktet af konsulent Janne Due Sommerset, DSR, der efterlyser data
vedr. antallet af uddannede specialuddannede sygeplejersker. Janne Due Sommerset er

henvist til det materiale tidligere uddannelseskoordinator Anne Grethe Holmsgaard sendte
ind til DSR i marts 2008. Janne Due Sommerset er opfordret til at rette henvendelse til rådets formand, hvis hun ønsker yderlige oplysninger.
•

Arbejdet med LANEPS – det landsdækkende praksisforskningsnetværk for specialuddannede sygeplejersker fortsætter. Når den reviderede beskrivelse af netværket foreligger fra
mødet d. 7. oktober 2008, eftersendes denne som bilag 2.

