Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
Uddannelsesregion Øst
Hold 15
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Tofteparken, Bygning 147, 1.sal.
BKK/RDA

Referat godkendt den 20. november 2012
Referat fra mødet i Det Koordinerende Landsråd ved specialuddannelsen for sygeplejersker i
psykiatrisk sygepleje, fredag den 19. oktober 2012, kl. 09:30 – 16.00.
Sted

Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart – Lokale 201

Deltagere: Fra Uddannelsesregionerne:
Nord:
Chefsygeplejerske Helle Jørgensen (HJ) - Formand for
Specialuddannelsesrådet
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN)
Syd:
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (OR) - Formand for
Specialuddannelsesrådet
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG) - Næstformand i
Specialuddannelsesrådet
Øst:
Vicecenterchef Margit Asser (MA) - Formand for DKL og Formand for
Specialuddannelsesrådet
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK)
Afbud:
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen (KHJ) - Næstformand
for Specialuddannelsesrådet, Uddannelsesregion Øst
Chefsygeplejerske Claus Graversen (CG) - Næstformand i
Specialuddannelsesrådet, Uddannelsesregion Nord
Uddannelseskoordinator Chanett B. Simonsen (CS), Uddannelsesregion Syd
Punkt 1:

Drøftelse og godkendelse af forslag til 14 dages forlængelse af uddannelsen:
MA bød velkommen.
BKK og KN fremlagde de 3 forslag som uddannelseskoordinatorerne var kommet
frem til i forbindelse med drøftelsen af 14 dages forlængelse af uddannelsen. KN og
BKK havde fundet frem til et 4. Dette lyder på, at uddannelsen ikke bliver forlænget
med 14 dage, men at der bliver rykket 1 teori uge fra uddannelsesperiode 3 til 1.
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Således skal denne ekstra uge bruges til at opfylde kravet om at undervisningen i
psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter skal styrkes,
jf. anbefaling fra Danske Regioners rapport: Kvalitet i psykiatrien s. 20. Alle
tilstedeværende synes godt om dette forslag og det blev vedtaget.
BKK og KN oplyste, at der på nuværende tidspunkt undervises 5 dage i ovennævnte.
Ved at tilføre en uge fra uddannelsesperiode 3, hvor temaet er psykopatologi, den
diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter, skabes 2 ugers undervisning i
ovennævnte.
IG foreslog, at de uddannelsessøgende efter teori om diagnosticering og
psykopatologi, skal arbejde videre med disse temaer når de efterfølgende er i klinik.
Dette for at opkvalificerer sygeplejerskerne. Der var bred enighed om at det var en
god idé.
Konklusion:
Der var enighed om, at forslag 4 vedtages, der flyttes en uges teori fra
uddannelsesperiode 3 til uddannelsesperiode1, se bilag. I uddannelsesperiode 1, skal
der i 2 uger være fokus på psykopatologi, den diagnostiske proces og diagnostiske
instrumenter.
Formand for DKL, MA, sender et notat til Sundhedsstyrelsen v/ Randi Gjerding (RG)
om struktur og indholdsændring. Forslag 4 er gældende for hold 16,
uddannelsesperiode 2013 – 2014.
Punkt 2:

Drøftelse og godkendelse af udkast til gældende bekendtgørelse:
MA gennemgik forslag til bekendtgørelsen af 28. august 2012. Kapitel 5 og 6 blev
drøftet, blandt om hvem der er medlemmer af Det Koordinerende Landsråd. Opgaven
i rådet har et fagligt fokus frem for strategisk ledelse.
MA har kontaktet RG, Sundhedsstyrelsen, vedrørende den fremtidige sammensætning
af Landsrådet. RG oplyste, at sammensætningen der er beskrevet i Bekendtgørelsen
for specialuddannelse for Kræftsygeplejersker er det der vil blive gældende, når vi
sender vores ”nye” materiale ind. RG sagde også, at vi ikke skulle have lokale
uddannelsesråd i de 3 uddannelsesregioner. Vi er dog enige om i Landsrådet, at vi skal
drøfte hvad vi vil, er der et behov for en eller anden form for 3 udvalg.
BKK: Når DKL har tilrettet forslag til bekendtgørelsen, skal den sendes til RG.
Efterfølgende procedure er, at forslag til bekendtgørelse skal gennemarbejdes i
Sundhedsstyrelsens råd for efter- og videreuddannelse hvorefter Sundhedsstyrelsen
sender bekendtgørelsen i høring.
Sundhedsstyrelsens råd for efter- og videreuddannelse består af følgende personer:
Anne Marie Lerche Pedersen, Anne Thesbjerg Christensen, Birte Obel, Birthe
Hesdorf, Charlotte Simony, Dorte Steenberg, Hanne Kronborg, Helen Bernt
Andersen, Inge Hynkemejer, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Kim Petersen, Lis
Adamsen, Majbritt Codam, Margit Roed, Mathilde Thornberg Djervad, Merete Munk,
Mia Francis Nielsen, Randi Gjerding, Susanne Bomholt Andersen, Tove Olsen, Troels
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Breindahl, Ursula Dybmose, Aase Bjerring.

Formuleringen på side 10 (Uddannelsesperiode 1: Klinisk Psykiatrisk sygepleje, blev
drøftet og BKK og KN kommer med de sproglige rettelser.
BKK og KN udarbejder en skrivelse til HJ, som hun skal bruge til møde i Danske
Regioner i december, som tydeliggør, at undervisningen i psykopatologi, den
diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter styrkes samt uddannelsens
overordnede rammer og indhold. Betegnelserne ambulant psykiatri og døgnpsykiatri
anvendes fremover.
Det blev aftalt, at alle ser på Bekendtgørelsen, uddannelsesperiode 1 til 4, og kommer
med kommentarer. Der henvises til Bekendtgørelse for specialuddannelse for
psykologer § 2. Vi tager udgangspunkt i det forslag som BKK og KN udarbejder.
Arbejdsgruppen fortsætter og arbejdet skal afsluttes i 2012. Arbejdet foretages via
mail og måske på møde. Arbejdsgruppens arbejde bliver at se på § 5 i udkast til
Bekendtgørelse. Der skal synliggøres hvad sygeplejersker kan når han/hun er blevet
Specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje.
Arbejdsgruppen består af følgende fra Uddannelsesregion:
Nord:
Syd:
Øst:

Tove Pank, Karen Nielsen og Claus Graversen
Ole Ryttov, Isabel Gindeberg og Chanett B. Simonsen
Margit Asser og Britta Kruse Kristensen

Konklusion:
Vedrørende Det koordinerende Landsråd, tages der tages afsæt i Bekendtgørelse for
specialuddannelsen for kræftsygeplejersker, kapitel 6, med et landsdækkende
specialuddannelsesråd, med højst 15 deltagere. Der er enighed om, at der i hver
uddannelsesregion skal der være et lokalt råd, men det skal drøftes med hvem,
indhold, hyppighed og hvordan samarbejdet skal være med Landsrådet.
Forretningsordnen for DKL skal tilrettes, såfremt ændringen vedtages i
Sundhedsstyrelsen.
Arbejdsgruppen færdiggør § 2 i udkast til Bekendtgørelsen, samt tilretter
uddannelsesperiode 1 til 4. Tidsplan er at arbejdet afsluttes i 2012.
Punkt 3:

Gensidig orientering:
Uddannelsesregion Nord:
Hold 14, der var 11 udannelsessøgende. En studerende bestod ikke og er ved at
udarbejde en ny opgave.
Hold 15, der er 14 uddannelsessøgende på holdet og heraf to sygeplejersker med fra
Risskov. Syv studerende fra hver region. Uddannelsen er flyttet til andre lokaler i
Viborg. Sekretær Mette Toft er tilbage fra barsel.
Uddannelsesregion Nord, har uddannet 188 specialsygeplejersker i region Midt og 85
i Region Nord.
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Uddannelsesregion Øst:
Hold 14, der var 17 sygeplejersker på holdet. To er sygemeldt. 15 har afleveret
afsluttende eksamensopgave. En bestod ikke, vedkommende afleverer opgave den 16.
november 2012.
Hold 15, der er 20 uddannelsessøgende, 2 mænd og 18 kvinder, alderen er fra 28 år til
52 år, 10 er bachelorer og 10 har diplom modulet eller tilsvarende.
I alt har uddannelsesregion Øst uddannet 233 specialsygeplejersker (hold 1 til 14).
BKK oplyste, at hun går på pension med udgangen af hold 15, medio 2013.
Uddannelsesregion Syd:
Hold 14, der var 23 uddannelsessøgende, en stoppede under uddannelsen grundet
sygdom. En sygeplejerske kom til efterfølgende. En sygeplejerske gik ikke op til
afsluttende eksamen men afleverer snart sin opgave.
Hold 15, 22 uddannelsessøgende.
Chanett er sygemeldt. I uddannelsesregion Syd er der i alt uddannet 271
Specialsygeplejersker.
E-learning i undervisningen blev drøftet, eventuelt kan der gøres forsøg med
undervisning over videokonference. Dog blev intet besluttet.
Punkt 4:

Orientering om orlov på cand. cur og master i klinisk sygepleje:
KN fortalte, at på Master i klinisk sygepleje, skal den studerende afslutte sin
uddannelse i løbet af maks 5 år. På cand. Cur uddannelsen afsluttes den studerende,
hvis denne ikke har været studieaktiv i 3 år.
Konklusion:
Punktet sættes på igen til næste møde. Det drøftes i hver region hvad holdningen er,
set både fra uddannelsens og ledelsens side.

Punkt 5:

Forslag til drøftelse og beslutning:
Forslag blev drøftet.
Konklusion:
Det blev vedtaget, at der på dagsordnen fremover skal der være en kort tekst til hvert
punkt der redegør for punktets indhold. Den der sætter et punkt på dagsordnen er
ansvarlig for at lave teksten til punktet.

Punkt 6:

DKL´s sammensætning:
Udgår

Punkt 7:

Studievejledning 2013/2014:
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Studievejledning 2013 - 2014, uddannelsesforløbet side 2, udskiftes med vedlagt
oversigt gældende for hold 16, perioden 2013 – 2014. Derefter godkendt uden
yderligere bemærkninger.
Punkt 8:

Informationsmateriale til Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje:
Informationsmaterialet 2013 - 2014 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Uddannelsesforløbet gældende for hold 16, perioden 2013 til 2014 indsættes.
Der bliver afholdt informationsmøde i hver uddannelsesregion samme dato, den 14.
maj 2013.

Punkt 9:

Temadag for beskikkede censorer og opgavevejledere:
Temadag for beskikkede censorer og opgavevejledere afholdes i Vejle den 13. maj
2013. Sekretariatet for Formandskabet sender invitationer ud på e-mail til beskikkede
censorer, DKL medlemmer og de 3 uddannelseskoordinatorer. De 3
uddannelseskoordinatorer skal videresende e-mailen til uddannelsesregionernes
opgavevejledere.

Punkt 10:

Det nationale slutevalueringsskema
Beregninger skal tilrettes, der hvor der er over 100 procent.
Slutevalueringsskemaet blev drøftet. Der har været forskellige udfordringer i
forbindelse med selve spørgeskemaet, besvarelserne og beregningerne.
Konklusion:
Det nationale slutevalueringsskema skal benyttes til hold 15 og hold 16 hvorefter det
skal evalueres. Uddannelsesregion Syd arbejder videre på den tekniske del af
spørgeskemaet, således at alle koordinatorer får et link til resultaterne senest ugen
efter uddannelsesåret er afsluttet, sådan at det er muligt at rykke de
uddannelsessøgende der ikke har svaret. Koordinatorerne skal desuden have adgang til
de bagvedliggende data.
Det regionale slutevalueringsskema skal specialuddannelsesrådene selv stå for.

Punkt 11:

DKL møder i 2013:
11. marts 2013 inkl. møde med censorformandskabet
3. juni 2013 inkl. møde med Sundhedsstyrelsen
4. november 2013

Punkt 12:

Eventuelt:
HJ fortalte kort om rapporten fra Horatio – The Turku Declaration”. Det blev drøftet
at rådets medlemmer kunne videreformidle denne rapport ud til de lokale
uddannelsesråd.
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