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 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
                          Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 
                          Hold 15 
 

 
 

     Roskilde, den 19. april 2013 

       

Referat godkendt den 19. april 2013 
      

 
Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk 
sygepleje.  
 
Dato:  
Torsdag den 4. april 2013 fra kl. 09:30 til kl. 12:00.  
(efterfulgt af møde DKL og Censorformandsskabet) 
 
Sted: 
Teglgårdsparken 26, Middelfart (Madhouse) Lokale 204. 
 
Deltagere fra Uddannelsesregion: 
 
Nord: 

� Chefsygeplejerske Helle Jørgensen (HJ) - Formand for 
Specialuddannelsesrådet 

� Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN) 
� Chefsygeplejerske Claus Graversen (CG) - Næstformand i 

Specialuddannelsesrådet 
 

Syd: 
� Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG) - Næstformand i 

Specialuddannelsesrådet 
� Uddannelseskoordinator Chanett B. Simonsen (CS), Uddannelsesregion Syd 

Øst: 
� Vicecenterchef Margit Asser (MA) - Formand for DKL og Formand for 

Specialuddannelsesrådet 
� Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen (KHJ) - Næstformand 

for Specialuddannelsesrådet 
� Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK) 

 
Afbud: 

� Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (OR) - Formand for 
Specialuddannelsesrådet fra Uddannelsesregion Syd 
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Dagsorden: 
 
Punkt 1 Gensidig orientering fra de tre Uddannelsesregioner 
 

Uddannelsesregion Nord: 
Hold 16 bliver på 16 eller 17 studerende. Ud af dem er tre fra socialpsykiatrien.  
Ansøgningerne er i højere grad motiveret af sygeplejerskernes behov for at kvalificere 
sig til de komplekse opgaver i praksis.  

 
 Uddannelsesregion Syd:  

Hold 16 bliver på 23, muligvis 24 studerende.  
  

Uddannelsesregion Øst: 
Hold 16 er pt. bestående af ni studerende fra Region Hovedstaden og fem fra Region 
Sjælland. Specialuddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst bliver rykket fredag den 
5. april 2013 da der mangler 6 studerende fra Psykiatrien Region Hovedstaden.  

 
MA: Har fået en forespørgsel fra DSR om hvor mange procent Specialuddannede 
sygeplejersker der er behov for. MA har oplyst 50 % hvilket kun kan ske over en 
længere periode. DSR ønsker 50 % er Specialuddannet sygeplejersker. I Norge er stort 
set alle specialuddannet indenfor psykiatrien, af dem er en stor del mænd.  
 
CS: Har deltaget i en arbejdsgruppe om hvordan Uddannelsesregion Syd får 50 % 
specialsygeplejersker inden 2020. 28 personer skal ind og have 14 dages 
psykopatologi således at de er opdateret jf. ny Uddannelsesordning. 
Uddannelsesregion Syd har fået tildelt 230.000 kr. pr. studerende til vikardækning 
samt derudover betales teoriafgiften.  
 
Der var en drøftelse af, om den kliniske uddannelsen giver den kvalitet vi ønsker den 
gør, følgende er uddrag fra drøftelsen: 
 

• Størsteparten af de studerene har et stort udbytte og for en lille gruppe er det 
vanskeligt.  
 

MA: Er det en fejl at de studerende er i eget afsnit?  
 

IG: En fejl, men der er fordele og ulemper.  
 
KN: Sygeplejerskernes øgede viden, færdigheder og kompetencer synliggøres løbende 
under uddannelsen, når de er til stede i eget afsnit. Dette viser sig bl.a. ved, at deres 
kolleger begynder at stille andre spørgsmål og forventer mere af dem.  
 
HJ: Godt i forhold til praktikken.  
 
CS: Jo flere specialuddannet i afdelingen, jo større udbytte. Udkants Danmark, der er 
det lidt noget andet. De studerende er blevet gode til argumentation. I 
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Uddannelsesregion Syd har de nu i 4 år kørt med planlægningssamtaler og 
Implemeringssamtaler.   
 
BKK: Mange er andre steder end eget afsnit. Det er en fordel hvis de studerende er i 
egen afdeling i Uddannelsesperiode 3, hvor de skal arbejde med kvalitetsudvikling. 
 
KHJ: Kvalitetsudvikling kan gøre at de kan få en anden stilling.  
 
IG: Der er blevet prestige i at have uddannelsen. Forskelligt hvordan de enkelte 
afdelinger ser på specialpsykologer. Overlæger efterspørger specialuddannet 
sygeplejersker. 
 
Hvis specialsygeplejersken kommer tilbage til samme afsnit opfører de sig som før 
uddannelsen starter hvis ikke den specialuddannede får nye arbejdsopgaver.  
 
KN: Hvordan kan vi forbedre os på at være på forkant med udviklingen? 
 
MA: BKKs stilling er slået op, der er ansættelsessamtaler den 3. maj 2013. Stillingen 
skal besættes fra 1. juli 2013. Der har været nogle henvendelser.  
 
Konklusion:  
Der skal målrettet arbejdes på at DKL er på forkant med udviklingen.  
 

Punkt 2  
Drøftelse af fremsendt Bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen v/Majbritt Codam.  
(Bilag 1) Hvilke bemærkninger har DKL til Sundsstyrelsen? 

 
MA skal hilse fra Randi Gjerding som har været meget glade for samarbejdet.  
 
Sundhedsstyrelsens ændringer/kommentarer blev drøftet.  
 
DKL har følgende bemærkninger til Sundhedsstyrelsen: 
 
Specialuddannelsen er en videre uddannelse. Dette står i Cirkulære om 
Specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Sundhedsstyrelsens 
cirkulære nr. 121 af 4. juli 1996, kapitel 3 § 6.  
 
I forslag til ny Bekendtgørelse vil Det Koordinerende Landsråd (DKL) have rettet 
kapitel 3 § 4, 1 linje side 3 til ”Uddannelsen er en 1-årig videreuddannelse svarende 

til 60 ECTS point” 

 
Kapitel 4, § 10, linje 1, skal der stå ”Under uddannelsen afvikles to obligatoriske 

opgaver. (Resten af sætningen slettes) 

 

Øvrige bemærkninger er af redaktionelle karakter:  
 
Side 1. Oversigt (Indholdsfortegnelse) skal tilføjes: 
Bilag 2: Specialuddannelsesrådet har følgende opgaver og ansvar.  
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Bilag 3: Specialuddannelsens sammensætning 
 
Side 6, skal tilrettes, så § numrene er fortløbende (§ 15, sidste § er 19) 
 
Konklusion:  
Ovennævnte bemærkninger sender DKL sekretariatet til Sundhedsstyrelsen v/Majbritt 
Codam, men en forespørgsel om det videre forløb.  

 
Punkt 3 Drøftelse af navneskilte til Specialsygeplejersker v/Helle Jørgensen. 
  

IG: Drøftet i Uddannelsesregion Syd. Enighed om at der ikke skal stå 
specialsygeplejerske på navneskiltet. Det primære formål er at der står hvilken 
funktion den enkelte har. Det kunne stå på autosignatur. 

 
Konklusionen: 
Der skal stå sygeplejerske på navneskiltet og ikke andre titler af uddannelsesmæssig 
art.  

 
Punkt 4 Opsamling og drøftelse af Det Nationale Slutevalueringsskema, se referat fra 

mødet den 19. oktober 2012, punkt 10. 
 

a) Status fra Uddannelsesregion Syd i forhold til de tekniske udfordringer 
b) Drøftelse af hvordan processen kan bedres v/Uddannelsesregion Nord og Øst. 
c) Fra Specialuddannelsesråd Øst ønskes følgende drøftet: 

• Resultatet af slutevalueringsskemaet er ikke analyseret. 
Uddannelsesregion Øst ønsker dette bliver gjort.  

• Uddannelsesregion Øst foreslår, at resultaterne fra Slutevalueringen 
kommer i en læsevenlig udgave som kommer på hjemmesiden. Der er 
enighed om, at Slutevalueringsskemaet i nuværende form ikke skal på 
hjemmesiden. Uddannelsesregion Øst ønsker at Det Nationale 
Slutevalueringsskema viser resultater både regionalt og nationalt. 

 
Punkt b og c blev drøftet under punkt a.  

 
IG: Det er begrænset hvad Uddannelsesregion Syd administrativt kan byde ind med. 
AC-fuldmægtig, Anne Vagner Mosegaard, forklarer hvad systemet kan, f.eks. 
søjlediagrammer eller lagkage eksempler, blev udleveret.  
 
Tidsrammen er som følger: 
 

• 4. april 2013   - Spørgeskema drøftes 

• 4. april 2013 til 12. april 2013  - Spørgeskema tilrettes 

• 1. juni 2013  - E-mail adresser sendes til  
Anne.Vagner.Mosegaard@psyk.regionsyddanmark.dk samt tekst til e-mailen 

• 25. juni 2013  - Spørgeskema udsendes af Anne Mosegaard 

• 1. juli 2013  - Deadline  

• 2. juli 2013  - Rykker 

• August/september 2013 - Rapport 
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De kvalitative data kan ikke analyseres i nuværende form.  
 
Drøftelse af om vi fik stillet de rigtige spørgsmål: 
 
KHJ: Skemaet er udarbejdet til uddannelsen, ikke til at profilere udadtil.   

 
Det er det første fælles tiltag, godt nok selvom det ikke er perfekt.  

 
Konklusion: 
Det nationale slutevalueringsskema skal benyttes til tre hold, inden det skal evalueres 
(hold 14, 15 og 16) Uddannelseskoordinatorerne skal forfatte en tekst til den mail til 
de studerende der vedhæftes slutevalueringsskemaet. Hver uddannelsesregion skal 
sende mailadresser på de studerende til Anne Vagner Mosegaard, Mail: 
Anne.Vagner.Mosegaard@psyk.regionsyddanmark.dk, som udsender det nationale 
slutevalueringsskema 
 
Det nationale slutevalueringsskema er til intern brug og skal ikke på hjemmesiden, 
hvorfor Uddannelsesregion Nord ikke ligger skemaet på hjemmesiden som skrevet i 
tidligere referat.  

 
Punkt 5 Drøftelse og beslutning vedr. aflevering af prøve, obligatoriske opgaver og 

afsluttende eksamensopgave elektronisk i PDF format.  
  

Punktet blev drøftet og der var forskellige holdninger til hvad der er at foretrække.  
 
 Konklusion: 

Intern prøve, Obligatorisk opgave 1 og 2 kan afleveres elektronisk i PDF format.  
Afsluttende eksamensopgave:  
Der skal til uddannelsesinstitutionen/Specialuddannelsen afleveres to eksemplarer i 
papirudgave, samt et eksemplar elektronisk i PDF format. Dette er gældende fra 
nuværende hold, hold 15.  

 
Punkt 6 Drøftelse af ajourføring af kliniske vejleder/specialsygeplejersker der skal være 

kliniske vejledere for studerende fra hold 16 (ajourføring m.h.t. psykopatologi, 
den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter) 
v/Uddannelseskoordinatorerne. 

 
 CS: Uddannelsesregion Syd vil giver efteruddannelse til tidligere special- 

sygeplejersker der skal være kliniske vejledere for studerende på hold 16. De kliniske 
vejledere vil deltage i undervisningen i psykopatologi sammen med hold 16.  

 
 Konklusion: 

Det er et ledelsesansvar at tidligere studerende der skal være kliniske vejledere for 
hold 16, kan leve op til læringsudbyttet jf. Uddannelsesordningen.  
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Det er hver Uddannelsesregions ansvar, at tage det op i de enkelte uddannelsesråd 
hvorledes specialsygeplejersker bliver opdateret i psykopatologi, den diagnostiske 
proces og de diagnostiske instrumenter.  

 
Punkt 7 Drøftelse af dagsordenspunkter til DKL og Censorformandsskabsmødet.  
 
 Vedrørende temadagen den 13. maj 2013. Fra DKL deltager HJ, som byder 

velkommen på vegne af DKL. MA forventer også at være tilstede. De tre 
Uddannelseskoordinatorer informerer om uddannelsen.  

 
 Vedrørende punktet censorallokering. Kunne alternativet være, at censorformanden 

får et antal timer betalt til sekretær bistand v/BKK. 
  

CS: Mener ikke at Censorallokeringssystemet fungerer optimalt. Hun har afprøvet det 
på en anden uddannelse.  

  
 HJ og KHJ: Mener at vi skal betale Tove sekretær bistand.  
 
  Konklusion: 
 Vil foreslå Censorformandskabet, at vi fortsætter ud fra nuværende rammer, samt 

specialuddannelsen ikke tilknyttes censorallokering. Se endelig konklusion i referat 
fra mødet DKL og Censorformandsskabet, 4. april 2013, punkt 2,2.   

 
Punkt 8 Punkter til drøftelse på mødet med Sundhedsstyrelsen mandag den 3. juni 2013. 
  
 Punktet udgår.  
  
 Konklusion:  
 Der bliver sendt mail ud ca. 1 måned før vedr. indkaldelse af punkter. 
 
Punkt 9 Drøftelse vedr. orlov fra Specialuddannelsen. Punkt 4 fra mødet den 19. oktober 2012.  
 På mødet den 19. oktober 2012, blev det aftalt, at hver Uddannelsesregion, skal 

komme med en tilbagemelding på hvad holdningen er til orlov, set både fra 
uddannelsens- og ledelsens side.  

 
 Konklusion:  

Punktet bliver drøftet på næste møde grundet tidsmangel, som punkt 2 på dagsordnen.  
 
Punkt 10 Eventuelt.  
 Punktet udgår grundet tidsmangel. 
 
 
Formandsskabet for DKL, Uddannelsesregion Øst v/BKK og RDA 
 


