Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd
Onsdag den 26. marts 9.30-12.00
Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Deltagere:
Uddannelsesregion Syd
Konstitueret koordinator Elisabeth Ellendersen(EE)

Uddannelsesregion Øst
Sygeplejedirektør Margit Asser (MA)
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK)

Uddannelsesregion Nord
Formand, chefsygeplejerske Helle Jørgensen (HJ)
Chefssygeplejerske Claus Graversen (CG)
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN)

Afbud:
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG)
Uddannelseskoordinator Karen Thyrsting (KT)
Oversygeplejerske Lisbeth Harder (LH)
Chefsygeplejerske Nete Maltha (NM)

Referent:
Sekretær Lisbeth Mikkelsen

Dagsorden:
1. Kan de kommunalt ansatte sygeplejerskers mulighed for deltagelse i
Specialuddannelsen fremmes? Kan Specialuddannelsen som
kompetenceudvikling tænkes ind i sundhedsaftalerne? (Helle)
2. Opsamling på dagsordenspunkt fra mødet d. 3. oktober 2007: ”Økonomi
for de kliniske uddannelsesperioder” vedr. arbejdsgruppe der skal se på
en evt. revision af Specialuddannelsen (Helle)

3. Orientering om henvendelse fra DASYS ang. oplysninger vedr.
Specialuddannelsen. Ønsker bl.a. en tilkendegivelse i forhold til behovet
for en revision af uddannelsen Bilag 1 (Helle)
4. Indbydelse til et formaliseret samarbejde mellem redaktionen for
”Psykiatrisk sygepleje” og koordinatorgruppen Bilag 2 (Isabel)
.
5. Henvendelse fra vikarbureau ang. en generel godkendelse af svenske
specialuddannede sygeplejersker Bilag 3(Isabel)
6. Diskussion af mål for den afsluttende opgave, ændret ordlyd i
Studieordningen: ”Retningslinjer for udarbejdelse af afsluttende
eksamensopgave på specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk
sygepleje” samt skriftlig tilbagemelding til de studerende på den
afsluttende opgave. Herunder udkast til skema til tilbagemelding og
drøftelse af økonomi. (Britta/Karen) Bilag 4, 5 og 6
7. Drøftelse og justering af Studievejledningen, med særlig fokus på bilag 9
og 10 samt en drøftelse og justering af Uddannelsesordningen. Bilag 7
(Britta/Karen)
8. Drøftelse af dagsorden til mødet med censorformandskabet. Bilag 8
9. Evt.

Mødet startede med en præsentation.
Der var en del afbud, måske på grund af den varslede konflikt. Formand Helle
Jørgensen og Claus Graversen måtte af samme grund videre til andet møde inden
middag.

Punkt 1
Det blev drøftet hvorvidt, man kunne fremme specialuddannelsen i kommunerne og
således at kompetencerne bliver bibeholdt og udviklet på de socialpsykiatriske
bosteder.
(BKK) Problemet er ifølge interesserede sygeplejersker og ledere fra den kommunale
socialpsykiatrien deltagernes manglende teoretiske forudsætninger.
(CG) finder punktet meget relevant og mener at de manglende ansøgere skyldes
økonomien.
(CG) har talt med flere socialdirektørerne i kommunerne, som ikke virker positive
overfor uddannelsen. Betingelserne skal være anderledes.
(KN) fortæller, at der er på det nuværende hold er en studerende fra et regionalt
bosted.
(HJ) foreslår at rette henvendelse til KL og Kommunekontaktrådet og videregive

informationer og lidt historik omkring uddannelsen, hvilket derfor besluttes.

Punkt 2
(HJ) forslår, at uddannelsen skal fortsætte som den er, men samtidig skal rådet tage
en drøftelse med Sundhedsstyrelsen om uddannelsens fremtid.
(BKK) Specialuddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst ønsker ikke, der på
nuværende tidspunkt skal ændres i uddannelsen.
(MA) fortæller, at de studerende er glade for uddannelsen som den er.
(MA) synes ikke, man skal ændre i uddannelsen i al fald ikke før, man ved, hvad der
skal sættes ind i stedet for.
(CG) taler om at passe på ikke at forringe uddannelsen, men det interessante kan
være at reducere vikaromkostninger. Dette synes at være det største problem.
(HJ) mener vi skal fokusere på den kliniske del. Vi får ikke puljemidler til
vikardækning.
(MA) taler om, at det handler om vilje og prioriteringer.
De andre specialuddannelser har ikke nær så mange omkostninger grundet de færre
vikaromkostninger.
(CG) Forslår en kritisk gennemgang indenfor rammerne af cirkulæret.
(BKK) taler om mere vekselvirkning mellem praktik og teori.
Det tales om arbejdsværdi.(CG) Skal og kan de studerende udgøre en reelt en
arbejdskraft?
(HJ) Den praktiske del kan der ændres på.
Konklusion er, at alle er enige om at kikke på den kliniske del.
Der nedsættes en gruppe bestående af 2 fra hver uddannelses region (Koordinator og
en repræsentant fra praksis).
Margit Asser sørger for udarbejdelse af kommissorium og arbejdsgruppen skal
fremlægge sit resultat ved mødet den 8. Oktober.
(KN) spørger ind til hvorledes man forholder sig i forhold til det nye hold, da det er
vigtigt, at det nye hold orienteres om evt. ændringer af uddannelsen til
informationsmødet i maj.
(HJ) mener, det er i orden så længe det holdes indenfor cirkulærets rammer og at de
studerende varsles om mulige ændringer.

Punkt 3
Deltagerne var enige om at supplere oplysningerne til DASYS vedr. behovet af
uddannelsespladser.

Karen Nielsen skriver til Mona Hansen omkring beslutningen.
Enighed om, at der sagtens kan være 30 studerende på uddannelsen per hold.

Punkt 4.
Enighed om ideen er god. Der udfærdiges et brev fra Landsrådet til redaktionen af
Psykiatrisk sygepleje, hvor koordinatorerne er kontaktleddet.
Karen Nielsen laver et oplæg.

Punkt 9.
Punktet er fremrykket, da (HJ) skal gå tidligere grundet andet møde.
Alle basissygeplejersker er konfliktramte.
Dette ligegyldig, om de er i uddannelse eller på klinikken.
(BKK) Dansk Sygeplejeråd, Anne Hedin, forhandlingsafdelingen, København, har
meldt ud at de studerende kan deltage i den teoretiske del, såfremt arbejdsgiver ved
det lokale beredskab har indgået en aftale.
(CG) DSR er part i sagen og Danske Regioner har et andet synspunkt.
Foreløbig afventer man og ser hvad der sker. Strejken kan desuden blive udskudt.
Konklusion: Vi afventer strejkens omfang og holder kontakten via mail.

Punkt 5
Bilag 3
Det konkluderes, at alle ansøgninger ang. godkendelse af udenlandske
specialuddannelser skal ske ud fra individuelle ansøgninger.
Isabel bedes melde dette til Jakob Witt.

Punkt 6
Der har tidligere været et ønske om en mere detaljeret beskrivelse af målene for den
afsluttende eksamensopgave.
Der fremlægges et udkast (Bilag 4), der diskuteres.
Der besluttes et par justeringer og den tilrettede beskrivelse af målene bliver sendt ud
til kommentering og godkendelse, se den kan tages med på temadagen d. 14. april.
(BKK) Forslag om skriftlig tilbagemelding fra censor og opgavevejleder (Bilag 5)
fremlægges.

BKK foreslår, at karakteren bør stå på første side.
Bilag 5 tilrettes og sendes til rådet og censorformandskabet til kommentering og
godkendelse. Det skal være godkendt inden temadagen den 14. april 2008.
(BKK) Koordinatorernes forslag til censorerne er, at de får 1 times honorering for den
skriftlige tilbagemelding.
Dette vedtages og bringes med til mødet senere i eftermiddag med
censorformandskabet.
Konklusion: Censorhonoreringen vil fremover være beregning på 4 timer i stedet for 3
timer, hvilket d.d. svarer til 1.192,24 (takststigning er 1 gang årligt i april).

Punkt 7.
(BKK) Der var uklare passager i bilag 9 og 10 i Studievejledningen.
Der henvises bl.a. til love, der ikke er relevante og ikke eksisterer for
Specialuddannelsen. Ifølge Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen, er det Det
koordinerende Landsråd, der udarbejder og godkender vilkår for klage og anke,
jævnfør lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed.
Bilag 9 og 10 godkendes af rådet.
Karen Nielsen sender bilag 9 og 10 til Randi Gjerding i Sundhedsstyrelsen til
orientering.

Punkt 8
Der udleveres et program til temadagen den 14. april.
Det undersøges, hvem der kan byde velkommen til mødet. Det aftales at det bør være
en repræsentant fra rådet.

Evt.
Helle Jørgensen henstiller til, at deltagerne husker at prioritere møderne i Det
koordinerende Landsråd.

Næste møde:
30. maj i Roskilde.
Møde i Det koordinerende Landsråd kl. 10 – 12
Møde med Sundhedsstyrelsen kl. 13 - 15

