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Møde i Det koordinerende Landsråd
ved specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
22. marts 2011 kl. 9.30-12.00, Teglgårdsparken 26, lok. 204, Middelfart
Deltagere:
Uddannelsesregion Øst
Sygeplejedirektør Margit Asser
Chefsygeplejerske Nete Maltha (afbud)
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen
Uddannelsesregion Nord
Chefsygeplejerske Helle Jørgensen (afbud)
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen
Chefsygeplejerske Claus Graversen (afbud)

Uddannelsesregion Syd
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (mødeleder)
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg
Uddannelseskoordinator Chanett Simonsen

Chefsekretær Marlene Bruun (referent)

Punkt 1

Gensidig orientering
Indledningsvis blev det drøftet, at det kunne være hensigtsmæssigt med en forretningsorden med henblik på bl.a. at sikre, at der er ledelsesrepræsentanter fra hver uddannelsesregion og suppleanter ved evt. forfald. Det blev ikke afklaret, hvem der i givet fald udarbejder en sådan forretningsorden.
Herefter blev der gjort status over holdene og hvordan det går p.t.
Britta oplyste, at der er 19 studerende (+ 1 i forskudt forløb) på hold 13 og at det går godt.
Ansøgningsfristen for hold 14 er netop udløbet den 15. marts 2011, og der er indkommet
11 ansøgninger fra Region Hovedstaden og 5 ansøgninger fra Region Sjælland. Heraf
har 10 en bachelorgrad. Der kommer muligvis yderligere ansøgninger – dette afventes i
øjeblikket.
Karen kunne oplyse, at der er indkommet 12 ansøgninger, 7 fra Nord og 5 fra Midt, hvilket
er fremgang i forhold til tidligere. Der forventes at komme yderligere nogle stykker. Ud af
de 12 har 4 en bacheloruddannelse.
Derudover orienterede Karen om, at hun i forbindelse med forestående fusionering muligvis skifter referenceforhold – det vil i næste uge blive afklaret, om hun fortsat refererer til
chefsygeplejerske Helle Jørgensen, eller om det bliver kontorchef i Center for Kompetenceudvikling.
Afslutningsvis fortalte Chanett, at der i Uddannelsesregion er modtaget 20 ansøgninger.
Umiddelbart ser det ud til, at 4 af disse er besiddelse af en bachelorgrad.
I alle 3 uddannelsesregioner er sekretærfunktionen berørt: Karen skifter sekretær pr. 1.
april, Brittas sekretær går på pension pr. 1. maj og Chanetts sekretærsituation er p.t.
uklar.
Ole Ryttov informerede om, at der har været rettet henvendelse fra regionsrådsformanden
angående ledige sygeplejersker. Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark har

derfor besluttet, at der den 24. marts 2011 afholdes møde med DSR desangående, med
deltagelse af HR-chef og Ole Ryttov.
Ole Ryttov orienterede endvidere om, at der er påtænkt en temadag, hvor alle, der indtil
nu i Region Syddanmark har gennemført uddannelsen, inviteres. Der er nedsat en arbejdsgruppe (med Ole som formand), der skal planlægge dagen.
Punkt 2

Status vedrørende arbejdsgruppens arbejde med ny uddannelsesordning
Ole Ryttov orienterede/gjorde status over arbejdet, hvor bekendtgørelsesudkastet nu er
”lagt i skuffen” og man siden december har arbejdet på uddannelsesordningen i stedet
for. Det er hensigtsmæssigt allerede nu at begynde at italesætte det fordelagtige i videnskabsteoretisk diplommodul, således at vi kan fastholde kravet over for hold 14.
Grundet tidspres med færdiggørelse af uddannelsesordningen, der efterfølgende skal i
formel høring i rådene og censorformandskabet (i perioden 4. april-8. april 2011 kl. 12.00)
inden fremsendelse til Sundhedsstyrelsen, blev det besluttet at flytte informationsdag for
hold 14 fra 11. maj til 16. juni kl. 10-14. Herved skulle det være muligt at have en trykt
uddannelsesordning klar til informationsdagen.
.
Karen informerede fra møde i uddannelsesrådet i Nord den 18. marts 2011. Her var der
en klar holdning om, at uddannelsesordningen skal være gældende fra næste hold. Dette
er der konsensus om i Det koordinerende Landsråd. På den baggrund blev det aftalt, at
Ole tager kontakt til Randi Gjerding fra Sundhedsstyrelsen med det formål at den nye
uddannelsesordning bliver godkendt i forhold til hold 14
Det blev ligeledes besluttet, at fordelingen og omfanget af kliniske og teoretiske uger i
uddannelsesåret 2011-2012 planlægges efter fordelingen i den reviderede uddannelsesordning.
Følgende kadence blev aftalt:
Sidste møde i arbejdsgruppen er 29. marts
30. marts: Chanett og Marlene gennemgår materialet og videresender dette til Karen og
Britta sidst på arbejdsdagen.
31. marts ser Britta og Karen uddannelsesordningen igennem og den
1. april 2011 er den klar til korrektur i administrationen i Middelfart.
4. april 2011 sendes den i høring i uddannelsesrådene
8. april 2011 kl. 12.00: Frist for indsendelse af høringssvar til formændene for de lokale
uddannelsesråd og uddannelseskoordinatoren, som herefter fremsender til Ole Ryttov.
Det er aftalt, at kommentarer indsendes på rettelsesblade, således at der ikke ændres i
”masteren”.
Den 12. eller 13. april fremsendes uddannelsesordningen til Sundhedsstyrelsen vedlagt
følgebrev omhandlende dispensationer og begrundet deadline for godkendelse.
16. juni 2011: Der er studiedag for kommende studerende. Denne dag skal trykt uddannelsesordning foreligge.

Punkt 3

Kompetenceprofil for den specialuddannede sygeplejerske /Margit og Tove / punktet overført fra sidste møde
Materialet kan bruges til inspiration, men der er enighed om, at det primært er et regionalt
anliggende, og materialet derfor ikke umiddelbart kan overføres til andre regioner.

Punkt 4

Drøftelse af dagsorden til mødet med censorformandskabet og temadag den 5.
marts 2011, herunder status på tilmeldinger
Uklarhed i forbindelse med rollerne Det koordinerende Landsråd og censorformandskabet
imellem blev drøftet, herunder ”værtsforholdet” ved temadagen.
Temadagen og dens program blev herefter drøftet. Merete Bjerrum er ”på” indtil kl. 15.00.
Dette sluttidspunkt sikres i kontrakten/aftalen. Da der ved nærværende mødes afholdelse
blot er kommet 10 tilmeldinger (heraf 3 censorer) blev det aftalt, at Marlene udsender
reminder til censorerne, mens uddannelseskoordinatorerne sender til opgavevejlederne.

Punkt 5

Forberedelse af møde med Sundhedsstyrelsen den 27. maj 2011
1. Britta gjorde opmærksom på, at formular til ansøgning om godkendelse af udenlandsk specialuddannelse skal tilrettes forud for mødet med Sundhedsstyrelsen.
Britta fremfinder dette dokument og videresender det, evt. så det kan vedlægges
dagsordenen - og gerne endnu tidligere.
2. Det skal afklares med Sundhedsstyrelsen, hvornår registret over de specialuddannede sygeplejersker starter op. Det er omkring 1 år siden, at dette blev meldt
ud på mødet.
Britta mindede om, at Uddannelsesregion Syd i forbindelse med at formandskabet overgår til Uddannelsesregion Øst skal overdrage stempel og øvrige verserende sager.

Det blev aftalt, at Marlene sørger for lån af lokale til mødet i Sundhedsstyrelsen.

Punkt 6

Bilagene Behandling af klage- og ankesager samt Retningslinjer for censorfunktion
ved specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje til godkendelse i
Det koordinerende Landsråd
Karen redegjorde for ændringerne i bilaget vedrørende Klage og anke: Væsentligste ændring i forhold til tidligere er muligheden for karakternedsættelse.
Dokumenterne er godkendt af rådet under forudsætning af at de rettes til jf. det aftalte på
mødet. Begge dokumenter træder derfor i kraft pr. 22. marts 2011 og vil blive anvendt
ved den afsluttende eksamen 2011.

Punkt 7

Eventuelt
Isabel informerede om, at SDU udbyder moduler, der omhandler videnskabsteori. Adgangskravet er enten bachelorgrad eller mellemlang uddannelse kombineret med et antal
års relevant erhvervserfaring. Det kunne være et oplagt modul for de kommende studerende. Det kan undersøges, hvorvidt der findes lignende moduler i de øvrige uddannelsesregioner. Modulet er ikke SVU-berettiget.

