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Referat
Ekstraordinært møde i Det koordinerende Landsråd
ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje
29. januar 2010 kl. 10:00 – 15.00 i HR-huset, Vejle
Deltagere:
Uddannelsesregion Øst
Sygeplejedirektør Margit Asser
Chefsygeplejerske Nete Maltha
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen
Uddannelsesregion Nord
Chefssygeplejerske Helle Jørgensen
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen
Uddannelsesregion Syd
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen
Sekretær Merete Moorhouse
Afbud:
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg
Chefssygeplejerske Claus Graversen
Uddannelseskoordinator Chanett B. Simonsen

Mødeleder:
Referent:

Formand Ole Ryttov
Sekretær Merete Moorhouse

Ole Ryttov byder velkommen til det ekstraordinære møde. Formålet med mødet er, at planlægge overordnet tidsramme og godkende kommissorium for arbejdsgruppen vedr. justering af Specialuddannelsen
i Psykiatrisk Sygepleje.
Punkt 1

Gensidig orientering:
Siden sidste møde i oktober har koordinatorerne arbejdet aktivt på 1. oplæg til justering af
bekendtgørelsen og meget aktivt i forhold til at give input til en artikel i bl.a. i Sygeplejersken vedr. uddannelsens stadige relevans for området.

Punkt 2

Justering af bekendtgørelse med udgangspunkt i bekendtgørelsen for specialuddannelsen i kræftsygepleje.
Under punktet forgår en særdeles konstruktiv dialog om væsentlige elementer i den nye
bekendtgørelse bl.a. en drøftelse af hvor detaljeret bilaget vedrørende indhold i bekendtgørelsen skal være. Et andet særdeles vigtigt tema var, hvordan ledelsessystemet udnytter de kompetencer den videreuddannede sygeplejerske vender tilbage med.
Dette referat indeholder ikke disse mange forslag, men de blev flittigt noterende. Koordinatorer medbringer selv disse i arbejdsgruppesammenhæng.
a. Udarbejdelse og godkendelse af kommissorium.
Der fremlægges et foreløbigt meget forsigtigt udkast til kommissorium. Kommissorium drøftes, der er få tilføjelser. Kommissoriet skal rettes til og sendes til godkendelse
sammen med godkendelse af referatet. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående
af Ole Ryttov som formand samt af uddannelseskoordinatorer fra Region Nord, Øst
og Syd. Arbejdsgruppen kan trække på chefkonsulent Lisbeth Esben-Hansen fra HR
afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark
Gruppen supplerer sig selv ad hoc med andre relevante kompetencer.

b. Tidsramme for arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen udarbejder tids- og handleplan. Udkastet til bekendtgørelsen fremlægges på mødet i Det koordinerende Landsråd den 26. marts samt på mødet med
Sundhedsstyrelsen, som Det koordinerende Landsråd ønsker, bliver rykket til sidst i
maj. Chanett tager kontakt til Sundhedsstyrelsen for at aftale en ny dato.
Det er målet, at den godkendte justeret bekendtgørelse træder i kraft i forhold til hold
14, som starter august 2011.
Det blev aftalt at arbejde sideløbende med tilpasning af uddannelsesordningen i forhold til bekendtgørelsen, som erstatter både den nuværende bekendtgørelse og cirkulæret.
c. Drøftelse af bekendtgørelse for specialuddannelsen i kræftsygepleje i forhold til
Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje.
Karen og Britta gennemgik et første forslag til udkast til bekendtgørelse for Sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje svarende til formkravene på specialuddannelsen indenfor kræftsygepleje. Der blev givet en del feedback på såvel konkrete som mere
holdningsprægede spørgsmål.

Punkt 3

Fastsætte mødedato for møde i DKL i efteråret 2010:
Det bliver vedtaget, at der sendes forslag til mødedato til medlemmerne.
Næste møder:
Fredag den 26. marts 2010 i Vejle. DKL samt Censorformandsskabet
Fredag den 31. maj 2010 i København. DKL og Sundhedsstyrelsen.
Onsdag den 3. november 2010 i Middelfart

