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1. Gensidig orientering fra uddannelsesregion Syd, Øst og Nord 
Syd:  
Der er 20 ansøgere til næste hold, men grundet økonomien optages 16.  
Det regionale Uddannelsesråd skal tilpasses den nye struktur i psykiatrien, Region Syddanmark. 
Det betyder, at Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov overtager formandsposten og Isabel Gindeberg 
bliver ny næstformand.  
Specialuddannelsen søger ny sekretær til uddannelsen i løbet af foråret. 
 
Øst:  
Der bevilges fremover tilskud til studieafgiften i Region hovedstaden. Der er 5 ansøgninger fra 
Region Sjælland og det kommende hold forventes at bliver på 21.  
Ankesagen fra det tidligere hold er afsluttet, med uændret karakter.   
 
Nord:   
Der er foreløbigt kommet 9 ansøgninger til det næste hold, målet er at det næste hold bliver på 
min. 14 uddannelsessøgende.  
Uddannelsen flytter fra august 2009 til Viborg i nyrestaurerede lokaler i forbindelse med 
Regionspsykiatrien, Viborg, Søndersøparken. I forbindelse med flytningen bliver Trine Christensen 
sekretær. Både Karen og Trine er fra 1. januar 2009 ansat i Sekretariat, Kommunikation og HR, 
Psykiatri og Social, Regionshuset, Viborg. 
  
2. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. rekrutte ring til Specialuddannelsen samt 
arbejdsgruppen vedr.  revision af uddannelsesordningen og studievejlednin gen (v 
ledelsesrepræsentanterne og koordinatorerne) 
 
Lederne: Har været samlet til en arbejdsdag, som har resulteret i en beskrivelse af forventninger til 
den nærmeste leder før, under og efter Specialuddannelsen. Helle udformer det endelig udkast, 
som sendes i høring i hele arbejdsgruppen. Det endelig resultat præsenteres til mødet d. 29. maj, 
hvor implementeringen af planen diskuteres. 
 
Region Syd har nedsat en arbejdsgruppe det arbejder med at udbrede kendskabet til uddannelsen 
og det at fremme de specialuddannedes anvendelse af nye kompetencer. Udkastet er endnu ikke 
godkendt, men vil blive sendt til Det koordinerende Landsråd, når dette sker.    
I Region Øst mødes uddannelseskoordinator med det tidligere hold og deres nærmeste leder, til en 
implementeringsdag.     



 
Uddannelseskoordinatorerne: Har foreløbigt kun haft de indledende diskussioner, men forventer 
især at se på målene for uddannelsen, der i nogle tilfælde afspejler en organisering af og tænkning 
i psykiatrien, der ikke længere er aktuel.  

 
3.  Præsentation af oplæg til ændret ordlyd i Studi eordningen: ”Retningslinjer for 
udarbejdelse af afsluttende eksamensopgave på speci aluddannelsen for sygeplejersker i 
psykiatrisk sygepleje”, ændring af den ”Skriftlige tilbagemelding på den afsluttende 
opgave” samt ”Beskrivelse af krav for at opnå karak teren 12 og 02 i den afsluttende 
eksamensopgave” (v. Koordinatorerne) Bilag 3, 4 og 5 
Uddannelseskoordinatorerne og Censorformandskabet har udarbejdet et forslag til reviderede mål 
for den afsluttende eksamensopgave. Udkastet godkendes. 
 
Ændringerne i ”Skriftlige tilbagemelding på den afsluttende opgave” afspejler ændringerne i 
målene. Der er nu en kolonne til hvert mål, hvor graden af målopfyldelse skal beskrives. ”Skriftlige 
tilbagemelding på den afsluttende opgave” vil fremadrettet kunne bruges elektronisk og censor 
skal sende dokumentet underskrevet til uddannelseskoordinatoren, enten elektronisk eller som 
brevpost. Udkastet godkendes. 
 
Forslag til beskrivelse af krav til 12 og 02. Der er en enkelt kommentar til ordet ”Herunder” der skal 
udbyttes med ”samt” under målet ”Der argumenteres for valg af metode”, sidste punkt under 
karakteren 12. Bortset fra denne rettelse, godkendes beskrivelsen. Beskrivelsen vedlægges 
Studievejledningen 2009 - 2010 som bilag.  
 
Kommentar fra referenten: På det efterfølgende møde med censorformandskabet blev de tre bilag 
igen diskuteret, hvilket afstedkom beslutninger om ændringer. Se venligst referatet af mødet med 
Det koordinerende Landsråd og Censorformandskabet d. 20. marts 2009.  
 
4. Orientering / drøftelse af evalueringen af Speci aluddannelsen i Uddannelsesregion Nord 
samt diskussion af strategi for formidling af evalu eringens resultater (v. Helle Jørgensen og 
Karen Nielsen) Bilag 6 
Evalueringens resultater er diskuteret. Det er rapportens konklusion, at Specialuddannelsen gør en 
forskel i praksis. Der er imidlertid også forslag til, hvordan de nyerhvervede kompetencer kan 
anvendes bedre. Det anbefales i evalueringen, at de nærmeste ledere opnår større kendskab til 
Specialuddannelsen, at der indgås aftaler mellem den sygeplejerske der sendes på uddannelsen 
og den nærmeste leder samt at der afsættes tid til, at den specialuddannede sygeplejerske får 
mulighed for at udnytte sine nyerhvervede kompetencer. Disse anbefalinger er tænkt ind i de 
anbefalinger, som lederen har udarbejdet under punkt 2.   

  
5. Drøftelse af flytning af uddannelsesstart fra ho ld 2010 – 2011 til 2. uge i august (D. 9. 
august 2010 – 1. juli 2011) (v. Helle Jørgensen)  
Sommerferien er efterhånden rykket frem og det besluttes derfor, at rykke uddannelsesstart frem til 
2. uge i august fra uddannelsesåret 2010 - 2011.  
 
6. Drøftelse af mulighed for at afholde fremtidige møder som videokonferencer (v. Claus 
Graversen)  
Muligheden diskuteres, men det besluttes at fastholde den nuværende mødeform. Det besluttes 
dog at øge opmærksomheden på at holde ad hoc. møder som telekonference.    
 
7. Orientering om LANEPS (v. Isabel Gindeberg) Bila g 7 
Isabel orienterer om LANEPS., hvor orienteringsmaterialet næsten er færdigt. Lederne i de 
Regioner, der deltager i LANEPS opfordres til at sprede tilbuddet i organisationen.  
 
8. Drøftelse af hvilken uddannelsesregion, der over tager formandsposten efter 
uddannelsesregion Nord fra juni 2009 (v. Helle Jørg ensen)    
Uddannelsesregion Syd overtager formandskabet fra juni 2009, herunder sekretærfunktionen. 
 
9. Udkast til dagsorden til temadag for opgavevejle dere og censorer, 11. maj 2009 i Vejle (v. 
koordinatorerne) Bilag 8 
Programmet til temadagen godkendes.  



Kommentar fra referenten: På det efterfølgende møde med censorformandskabet blev 
dagsordenen til temadagen igen diskuteret, hvilket afstedkom beslutninger om ændringer. Se 
venligst referatet af mødet med Det koordinerende Landsråd og Censorformandskabet d. 20. 
marts 2009.  
 
10. Drøftelse af dagsorden til mødet med censorform andskabet (v. Helle Jørgensen) Bilag 9 
Dagsordenen godkendes. 
 
Evt. 
Repræsentanterne fra Sundhedsstyrelsen har meldt afbud til mødet d. 29. maj, grundet 
Sundhedsstyrelsens 100 års jubilæum. Repræsentanterne inviteres til det planlagte møde d. 28. 
oktober 2009. Karen Nielsen eftersender repræsentanternes svar på invitationen.   
 
Efter mødet med Censorformandskabet 
10. Opsamling fra mødet med Censorformandskabet (v.  Helle Jørgensen)  
Af tidsmæssige årsager omhandlede opsamlingen udelukkende aftaler vedrørende de næste 
møder.  
 
Næste møde: Fredag d. 29. maj 2009, kl. 10.00 – 14.00 i Vejle, Regionshuset.  

 

Møde med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen og De t koordinerende Landsråd  d. 28. 

oktober 2009, kl. 12.00 – 15.00 i Roskilde.  

Kommentar fra referenten: Begge repræsentanter for Sundhedsstyrelsen har takket ja til at deltage 

i mødet denne dag.  

 


