Referat
Møde i Det koordinerende Landsråd
29. maj 2009, kl. 10.00 – 15.00 i Vejle
Deltagere:
Uddannelsesregion Syd
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen (CS)
Uddannelsesregion Øst
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK)
Uddannelsesregion Nord
Chefssygeplejerske Claus Graversen (CG)
Chefssygeplejerske Helle Jørgensen (HJ)
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN)
Afbud:
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov
Chefsygeplejerske Nete Maltha (NM)
Sygeplejedirektør Margit Asser (MA)
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG)
Mødeleder: Formand Helle Jørgensen
Referent: Uddannelseskoordinator Karen Nielsen
1. Gensidig orientering fra uddannelsesregion Syd, Øst og Nord
Syd: Der er optaget 16 uddannelsessøgende på næste hold. Der er nedsat et udvalg til at
behandle en ankesag fra hold 10.
Øst: Margit Asser er valgt til formand for det regionale uddannelsesråd, Nete Malta er valgt
som næstformand. Der er 16 uddannelsessøgende på det næste hold.
Nord: Helle Jørgensen er genvalgt som formand for det regionale uddannelsesråd, Claus
Graversen er genvalgt som næstformand. Der er optaget 13 uddannelsessøgende på næste
hold. Alt er ved at være klar til flytningen til Viborg.
2. Præsentation af Uddannelsesregions materiale: ”Ny organisering af uddannelsessøgendes klinik i Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Uddannelsesregion Syd”. Bilag 2 (v. Isabel Gindeberg og Chanett Simonsen)
Den nye organisation er præsenteret. Den nye organisering er udformet ud fra et ønske om,
at fremme afsnittet og lederens ejerskab gennem uddannelsen samt fremme den uddannelsessøgendes deltagele i udviklingen af den kliniske praksis gennem uddannelsen.
Organiseringen afspejler i høj grad organiseringen, som den ser ud i dag i Øst og Nord. De
enkelte uddannelsesregioner arbejder videre med en lokal udmøntning af organiseringen af
de kliniske perioder.
3. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. rekruttering til Specialuddannelsen. Bilag 3.
(v. ledelsesrepræsentanterne)
Notatet fremlægges. Det diskuteres hvordan ledere og uddannelseskoordinator befordrer, at
de uddannelsessøgende er klædt så godt på til uddannelsen som muligt. Balancen mellem
udfordring og motivation diskuteres. Det foreslås, at de uddannelsessøgende øver sig i litteratursøgning inden uddannelse.

Det besluttes at Koordinatorerne udformer et udkast til sammenskrivning af bilag 2 og 3
samt et udkast til en funktionsbeskrivelse for den specialuddannede sygeplejerske, med udgangspunkt i funktionsbeskrivelsen fra Region Nordjylland.
Kommentar fra referenten: Under arbejdet med sammenskrivningen, blev det klart for Koordinatorerne, at det er mest hensigtsmæssigt at ligge beskrivelsen af ”klinik med udgangspunkt i eget afsnit” samt beskrivelsen af Planlægnings- og Implementeringssamtalen umiddelbart efter den skematiske oversigt over uddannelsen i Studievejledningen, kapitel 2. Beskrivelsen af ”Nærmeste leder og uddannelsessøgendes opgaver før, under og efter Specialuddannelsen”, sættes ind i et selvstændigt kapitel 3 i Studievejledningen

4. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. vurdering af Uddannelsesordning og Studievejledning. Bilag 4 og 5 (v. koordinatorerne)
Notatet fremlægges. Som det fremgår, er forslaget til ændret ordlyd af Cirkulæret lagt vægt
på at beskrive et niveau for de enkelte mål, sætte fokus på kliniske problemstillinger samt
synliggøre det sundhedsfremme og forebyggende perspektiv i Specialuddannelsen. Endvidere foreslås det, at det tydeliggøres at Specialuddannelsen baserer sig på Professionsbachelor i Sygepleje samt at sidetallet for den afsluttende eksamensopgave øges til 25 – 30
sider.
Kapitel 3, Stk. 2, punkt i) diskuteres. Det vedtages at ændre punktet til ”i) opnår viden om
den kliniske psykiatriske forskning og detaljeret viden om klinisk psykiatriske sygeplejeforskning…” Desuden besluttes det, at forskning skrives ind i alle funktionsområder i ”Mål og
indhold”.
Koordinatorerne tilretter udkastet og sender det til godkendelse i Det koordinerende Landsråd. Efter godkendelse sender Ole Ryttov udkastet til godkendelse i Sundhedsstyrelsen
sammen med et følgebrev.
Helle Jørgensen orienterer Rande Gjerding, Sundhedsstyrelsen om, at udkastet er på vej.
Det besluttes, at Uddannelseskoordinatorerne udformer udkast til ny Uddannelsesordning
over efteråret. Udkastet sendes i høring hos Censorformandskabet, når Sundhedsstyrelsen
har taget stilling til Meddelelse 2.
5. Diskussion af muligheden for norske sygeplejersker på Specialuddannelsen. Bilag 6
(v. Helle Jørgensen)
Den norske Specialuddannelse er erstattet af en tværfaglig uddannelse, hvilket har afstedkommet et ønske fra nogle norske sygeplejersker om at deltage i den danske Specialuddannelse.
Uddannelsesregion Øst ønsker ikke at gå ind i rekrutteringen af norske sygeplejersker. Uddannelsesregion Syd og Nord arbejder videre med muligheden. Helle Jørgensen diskuterer
muligheden med Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen.
6. Det koordinerende Landsråds samarbejde med censorerne (v. Helle Jørgensen)
Det sidste møde med censorer og opgavevejledere d. 11. maj måtte aflyses pga. manglende tilslutning fra censorerne.
Det besluttes, at spørgsmålet drøftes med censorformandskabet på mødes til marts, samt at
problemstillingen drøftes, når der skal beskikkes nye censorer
7. Honorering af medlemmerne i Censorformandskabet. Bilag 7 (v. koordinatorerne)
Medlemmerne af Censorformandskabet har krav på vederlag for deltagelse i Censorformandskabs møder, jf. ”Retningslinjer for censorfunktion ved specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje”, i Studievejledningen. Der skal dog foreligge dokumentation for deltagelse og rejseudgifter.

Helle Jørgensen sender et brev til Karin Johannesen, hvor dette præciseres og hvor det enkelte medlem af Censorformandskabet opfordres til at kontakte den relevante Uddannelseskoordinator, for at aftalt den konkrete procedure vedr. udbetaling af vederlag.
8. Dagsordenspunkter til mødet med Sundhedsstyrelsen 28. oktober 2009
• Tilbagemelding på udkast til Meddelelse 2.
• Aftaler vedr. revision af Uddannelse ordning
• Nyt fra Sundhedsstyrelsen
9. Overdragelse af formandsposten for Det koordinerende Landsråd fra Uddannelsesregion Nord til Uddannelsesregion Syd
Formandskabet overdrages til Uddannelsesregion Syd fra 29. maj 2009. Karen Nielsen sørger for, at hjemmesiden tilrettes.
10. Evt.
• Chanette spørger til, om det er en reel mulighed, at den uddannelsessøgende ikke består den kliniske periode. Dette er en reel mulighed og der er tidligere uddannelsessøgende der er ikke har bestået den kliniske periode.
• Det vedtages, at censorer og opgavevejledere fremover makulerer de afsluttende opgaver efter at klagefristen er udløbet.
Næste møde: Onsdag d. 28. oktober 2009, kl. 10.00 – 15.00 i Roskilde.
Kl. 10.00 – 12.15: Møde i Det koordinerende landsråd
12.15 – 13.00: Frokost Det koordinerende landsråd og repræsentanterne fra Sundhedsstyrelsen
13.00 – 15.00: Møde med Det koordinerende landsråd og repræsentanterne fra Sundhedsstyrelsen

