Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
Uddannelsesregion Øst
Hold 15

Roskilde den 19. juni 2013

Referat godkendt den 17. juni 2013
Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk
sygepleje.
Dato:

Mandag den 3. juni 2013 fra kl. 10:00 til kl. 12:00.
Frokost kl. 12:00.
Efterfulgt af møde DKL og Sundhedsstyrelsen, se ny dagsorden.

Sted:

Islands Brygge 67, København, lokale 502.

Deltagere fra Uddannelsesregion:
Nord:



Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN)
Chefsygeplejerske Claus Graversen (CG) - Formand i Specialuddannelsesrådet




Uddannelseskoordinator Chanett B. Simonsen (CS), Uddannelsesregion Syd
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (OR) - Formand for Specialuddannelsesrådet
fra Uddannelsesregion Syd



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)

Syd:

Øst:



Afbud:



Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG) - Næstformand i
Specialuddannelsesrådet, Uddannelsesregion Syd
Chefsygeplejerske Anette Sloth (AS) – Næstformand i Specialuddannelsesrådet,
Uddannelsesregion Nord
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Dagsorden:
Punkt 1

Gensidig orientering fra de tre Uddannelsesregioner, herunder orientering om
nuværende hold 15 og kommende hold 16.
Nord:
Hold 15. To vil gerne udfordres mere af KN. En har ikke bestået sin obligatoriske opgave
2 og skal omarbejde opgaven.
Hold 16, der er en god spredning af studerende fra forskellige grene af psykiatrien,
herunder tre fra det regionale socialområde, der er 18 på holdet.
CG: Episode forrige vinter gør at der er kommet større fokus i den kommunale
socialpsykiatri. De erkender at der er behov for uddannelse. CG informerer om at Helle
Jørgensen (HJ) er gået på pension og at CG overtager formandsposten i Specialuddannelsesrådet. Anette Sloth (AS) er ansat i stedet for HJ og kommer fra Thisted
Kommune. AS starter den 3. juni 2013.
KN: Uddannelseskoordinators arbejdsopgaver bliver ændret med hensyn til
opgavefordeling – ¾ tid til Specialuddannelsen, resten af tiden til kompetenceudvikling.
Omkostningerne reduceres tilsvarende. KN har løst opgaver som godt kan løses af en
sekretær så nogle af timerne reguleres her. KN får færre administrative opgaver.
Syd:
Hold 14 – en studerende er på barsel. For at hun skal leve op til ny Uddannelsesordning
følger hun de 14 dage i psykopatologi.
Hold 15 – To har problemer. En har problemer med den kliniske del og opgavedelen og en
har problemer med opgavedelen.
Hold 16 - Optager 23 til 24 studerende. Afholder Brush up for tidligere ansatte
specialsygeplejersker. 28 specialsygeplejersker pr. år bliver kørt igennem. De får et forløb
på 14 dage med psykopatologi for at kunne leve op til gældende krav.
OR: 10 mil. kr. har Syd til opkvalificering, til specialpsykologer og specialsygeplejersker.
50.000 kr. ekstra til hver person der tager Specialuddannelsen.
To dage pr. ansat pr. år.
Følgende blev herefter drøftet:
OR – Det arbejde som HJ har lavet skal udbredes til DKL.
CS – Har deltaget i møder med oversygeplejersker og det er sandsynligvis derfor at Syd
har fået så mange ansøgere.
CS: Har taget initiativ til at kontakte de uddannelsesansvarlige i kommunerne, de har
modtaget et brev fra CS. Desværre ikke nogen ansøgere derfra på grund af manglende
SVU dækning.
CG: KVR i Region Midtjylland, der er et kommunalt ønske om at nedsætte
indlæggelsestider Psykiatriområdet ville være smart at kompetenceudvikle på for at
nedsætte antallet af indlæggelser.
OR: Forslag om at DKL skal kontakte de administrative kontaktfora for kommuner med
regioner.
MA – Sender mail til KL.
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BKK: Uddannelsesregion Øst har fået flere henvendelser fra det kommunale regi samt
socialpsykiatrien vedr. optagelse på uddannelsen. Niveaumæssigt viser det sig at
sygeplejerskerne har behov for efteruddannelse inden en specialuddannelse, et andet
problem er økonomi.
KHJ: Der skal være fokus på psykiatrisk sygepleje.
Øst:
Hold 14 – en mangler at udarbejde afsluttende eksamensopgave. Forventer opstart i
september 2013.
Hold 15 – en er på barsel fra 9. maj 2013, en har ikke bestået anden omprøve obligatorisk
opgave 1 og kan dermed ikke fortsætte på uddannelsen, en har afleveret blank obligatorisk
opgave 2 og er p.t. stoppet. P.t. er der 17 der skal udarbejde afsluttende eksamensopgave.
Hold 16 - D.d. er der kun 14 sygeplejersker, kvoten er 20. Psykiatrien Region Hovedstaden
mangler ifølge kvoten at sende seks mere på uddannelsen. Psykiatrien Region
Hovedstaden betaler kun teoriafgift. Der er ikke centralt fra afsat en pulje til hjælp til
dækning af løn og vikar, hvilket er et problem. De enkelte centre kan ikke finde økonomi
hertil.
Uddannelsesregion Nord overtager formandsskabet fra 3. juni 2013. De har
formandsskabet i en to årige periode frem til 1. juni 2015.

Punkt 2

Drøftelse vedr. orlov for Specialuddannelsen, punkt 9, fra mødet den 4. april 2013.
Uddannelsesregionerne skal komme med en tilbagemelding på hvad holdningen til
orlov er, set både fra uddannelsens og ledelsens side.
Uddannelsesregion Øst mener ikke at der skal være orlov da uddannelsen er et årig. Hvis
der opstår noget undervejs så må det tages op og udarbejde individuelle aftaler ved f.eks.
barsel, sygdom.
Emnet blev drøftes og konklusion kan ses nedenfor.
Konklusion:
Det er DKLs holdning, at der ikke skal gives mulighed for orlov men at det er en
individuel vurdering fra sag til sag. I forbindelse med barsel, sygdom eller lignende
kontakter koordinator den uddannelsessøgendes nærmeste leder for at udarbejde en plan
for fravær fra og tilbagevenden til uddannelsen i samarbejde med den uddannelsessøgende.

Punkt 3

Status vedr. Censorallokering v. uddannelseskoordinatorerne (bilag 1).
BKK: Har 31/5 2013 talt med Karina M. Gram, (KMG) Censorallokering, hvor følgende
er oplyst. Tove Pank har indberettet censorer og sendt formularen for censorberetning og
opgavevejlederindberetning til KMG.

3

I uge 23 vil KMG begynde at sende ud til censorer om hvem der kan tage opgaver, de
sender til to censorer af gangen (der er styr på at censorer ikke må tage opgavevejleder i
egen uddannelsesregion). KMG forventer at processen vil tage ca. 14 dage. Vi vil løbende
modtage besked derfra om hvilken censorer på hvilken opgaver.
Specialuddannelsen i de enkelte uddannelsesregioner (Eksamensadministrationen) skal
kontakte opgavevejleder og her give besked om hvilken censor de skal kontakte med
henblik på voteringsdato og tid. Eksamensadministrationen skal sende afsluttende
eksamensopgave til censor og vedlægge formular hvor der skal skrives karakter på. Når
opgaven er voteret, sendes denne karakterliste retur til eksamensadministrationen.
Derefter skal eksamensadministrationen taste karakter ind i Censorallokerings-systemet.
Censorer henter censorberetningen fra allokeringssystemet og ligger den ind igen.
Opgavevejleder får en besked fra censorallokeringsystemet med en kode som de skal
bruge i forbindelse med opgavevejleder indberetningen.
Eksamensadministrationen og Censorformandsskabet kan læse censorberetninger og
opgavevejlederindberetning via Censorallokeringssystemet.
Vedr. censorberetninger og opgavevejlederindberetning og censorrapport som står i
køreplanen i Censorallokeringssystemet. KMG oplyser, at i Specialuddannelsen skal vi
kun bruge censorberetning og opgavevejlederindberetning.
Uddannelser der hører til i Undervisningsministeriet bliver bedt om at udarbejde
censorrapport men dette har ikke noget med vores uddannelse at gøre da vores
tilhørsforhold er Sundhedsstyrelsen.
Censorallokeringsstystemt kan ikke tage højde for om hvor mange opgaver en censor
tager.
KHJ: Vi skal være opmærksomme på, at det skal være en meget erfaren censor som skal
tage ankesager.
Hvis censorerne ikke melder tilbage med korrekt mail så er censorgruppen lille.
Konklusion:
Der skal vurderes hvordan det går med censorallokeringen og der skal holdes øje med om
censorerne er på tværs af to regioner. DKL vil på mødet med Censorformandsskabet i
marts 2014 drøfte hvordan DKL ønsker fordeling af censorer samt antal opgaver pr.
censor. Ligeledes skal der fra DKL og Censorformandsskabet skal gøre status vedr.
hvordan Censorallokeringssystemet har fungeret.
Punkt 4

Orientering fra temadagen den 13. maj 2013 for DKL, beskikkede censorer og
opgavevejledere, v. Uddannelsesregion Syd, Chanett B. Simonsen.
CS: Udfordring var at Steen Hundborg kom fra Sygeplejeskolen. Talte om opgavevejleder
og censorer på Sygeplejeskolen. Fremadrettet skal 50 procent af opgavevejledere og
censorer på Sygeplejeskolen have en PHD. Oplægget lænede sig primært op af
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bekendtgørelsen for Sygeplejeuddannelsen. Skulle have været tilpasset mere til
Specialuddannelsen. På temadagen blev der flere gange fra Specialuddannelsens side gjort
opmærksom på at det er bilag 10 og 11 i Uddannelsesordning der er gældende på
Specialuddannelsen.
KN: Specialuddannelsen har udarbejdet egen udgave i Uddannelsesordningen men læner
sig op af eksamensbekendtgørelsen.
BKK: Har 31. maj 2013 drøftet Eksamensbekendtgørelse nr. 863 af 16/08 2012 med
Majbritt Codam (MC), Sundhedsstyrelsen. I bilag 10 og 11 er nævnt at vi tager uddrag fra
Undervisningsministeriet bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og
eksamen i erhvervsrettet uddannelser. (Eksamensbekendtgørelse nr. 1016 er ændret til
eksamensbekendtgørelse nr. 863 af 16/08 2012. Dette skal rettes i vores
Uddannelsesordning) MC vil se på bilagene sammen med en jurist og give DKL en
tilbagemelding.
KHJ oplyser at bilag 10 og 11 har været i spil grundet en ankesag og fungere efter
hensigten.
Fremmødet på temadagen den 13. maj 2013 var 6 censorer, 12 opgavevejledere og 4 fra
DKL. Der var flere afbud på selve dagen.
Konklusion:
De spørgsmål der opstod på temadagen arbejdes der videre med via de tre
Uddannelseskoordinatorer. Yderligere skal der ses på censorrapporten og hvad DKL gerne
vil vide, det er sandsynligvis muligt at gå mere struktureret til værks. De tre
uddannelseskoordinatorer skal sætte sig sammen i sensommeren for at tale om hvordan
dem som ikke deltog på temadagen får informationerne fra temadagen.
Punkt 5

Eksamenssnyd på specialuddannelsen
Der er et øget opmærksomhed på eksamenssnyd på alle andre uddannelser, men der
er ikke beskrevet procedurer til forebyggelse eller håndtering af eksamenssnyd på
specialuddannelsen. Der lægges op til en diskussion af behovet for en sådan
procedure og af hvilke tiltage en procedure i givet fald skal indeholde, v.
Uddannelsesregion Nord, Karen Nielsen.
KN – Skal vi forholde os til eksamenssnyd eller skal vi forsætte uden at foretage os noget.
CS: Har oplevet snyd på hold 14 og også på hold 15.
Emnet blev drøftet og alle enig om at vi skal gå videre med tiltag for at forhindre snyd.
Konklusion.
De tre uddannelseskoordinatorer kikker på screeningsmuligheder og vender det på næste
møde i DKL.

Punkt 6

Drøftelse af hvordan uddannelseskoordinatorerne informere/involvere den
studerendes arbejdsgiver når den studerende ikke består intern prøve eller
obligatoriske opgaver v. Uddannelsesregion Øst, Britta Kruse Kristensen.
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BKK: Uddannelsesregion Øst har haft en atypisk sag hvor en studerende ikke bestod
obligatorisk opgave 1, 2. omprøve, hvilket betyder, jf. Uddannelsesordningen side 5, at
den studerende ikke kan fortsætte på uddannelsen. Sagen har været drøftet i
Specialuddannelsesrådet den 5. april 2013. Konklusionen blev at uddannelseskoordinator
skal informere/involvere den studerendes arbejdsgiver når en studerende skal omarbejde 2.
omprøve. Den pågældende arbejdsgiver ønsker at de bliver involveret første gang en
studerende ikke består en prøve/opgave/eksamen.
CS: Samme problematik for fire år siden. Først ved forlængelse af forløb bliver
arbejdsgiver kontaktet i Syd ellers bliver de ikke informeret.
Der blev drøftet hvordan fravær i de tre uddannelsesregioner indberettes.
Konklusion:
Enighed om at hvis der er tale om forlængelse på uddannelsen, så skal den studerendes
arbejdsgiver informeres, ellers ikke. Dog skal der være individuelle bedømmelser. Dette
skal pointeres i informationsmaterialet.
Punkt 7

Drøftelse af dagsorden til mødet med Sundhedsstyrelsen, se dagsorden.
Forslag til bekendtgørelse blev kort drøftet, herunder kapitel 5 § 14, bilag 2 og 3.
Formuleringen der står her er formuleret på samme måde som i Bekendtgørelsen for
kræftsygeplejersker.

Punkt 8

Aftale/komme med forslag til mødedatoer i efteråret 2013 og marts 2014. Forslag til
møde DKL og Sundhedsstyrelsen onsdag den 4. juni 2014.
Konklusion:
Uddannelsesregion Nord kommer med datoforslag til DKL møde i efteråret samt DKL
møde i marts 2014 inkl. DKL og Censorformandsskab. DKL møde inkl. Møde med
Sundhedsstyrelsen er den 4. juni 2014.

Punkt 9

Evt.
Der var ikke punkter under evt.

Formandsskabet for DKL, Uddannelsesregion Øst v/BKK og RDA
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