Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

BKK/RDA
Roskilde, den 19. juni 2013

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

Mandag den 3. juni 2013 fra kl. 12:30 – 14:30

Sted:

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67, København, lokale 502.
Mødet starter med frokost kl. 12:00

Deltagere fra Uddannelsesregion:
Nord:




Chefsygeplejerske Anette Sloth (AS) – Næstformand i
Specialuddannelsesrådet
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen (KN)
Chefsygeplejerske Claus Graversen (CG) - Formand i
Specialuddannelsesrådet

Syd:



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



Oversygeplejerske, Majbritt Codam (MC)



Oversygeplejerske Isabel Gindeberg (IG) - Næstformand i
Specialuddannelsesrådet, Uddannelsesregion Syd



Sundhedsstyrelsen
Afbud:
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Dagsorden
Punkt 1

Gensidig orientering, herunder fra Det Koordinerende Landsråd (DKL),
status vedr. Specialuddannelsen, herunder nye tiltag.
Syd:
OR: 24 studerende på kommende hold 16. Der er sket et løft, sygeplejersker vil
gerne på Specialuddannelsen. Kvalitet er højnet med ny Uddannelsesordning.
Der er blevet tildelt uddannelsesmidler til læger og psykologer samt
specialuddannet sygeplejersker. Tidligere uddannede Specialsygeplejersker
kommer på uddannelse 14 dage i psykopatologi, hvert år er der tale om 28
personer. I 2020 er det et mål for Region Syddanmark, at 50 procent af
sygeplejersker ansat i psykiatrien skal være specialuddannet.
Øst:
P.t. er der 14 studerende på kommende hold 16, fem fra Region Sjælland, så de
opfylder kvoten og ni fra Region Hovedstaden, de mangler at besætte 6 pladser.
Det er økonomi der er årsag til at Region Hovedstaden ikke sender flere af sted på
det kommende hold. Der er fortsat åbent for deltagere. Der er stor interesse for
uddannelsen, sygeplejersker der gerne vil af sted på uddannelsen samt
forespørgsel fra det kommunale regi samt fra socialpsykiatrien.
.
Nord:
CG: 18 på kommende hold 16, hvilket er en stigning, der er også tre fra den
regionale socialpsykiatri. I den regionale socialpsykiatri er de klar over at der er
behov for uddannelse. Årsagen til at der er flere ansøgere hænger måske også
sammen med rapporten ”Kvalitet i psykiatrien”, kompetenceudvikling samt at
Uddannelsesordningen er blevet forbedret, hermed har uddannelsen fået større
ledelsesmæssig opbakning.
AS: I uddannelsesregion Nord er det et mål, at 50 procent af sygeplejersker på
sengeafsnittene skal besættes af specialuddannet sygeplejersker. De sender først
souschefer af sted således at de kan foretage faglig implementering. Det er
ressourcetungt at de studerende ikke er i klinik i 10 mdr. I dag får sygeplejersker
som ikke har Specialuddannelsen en struktureret introduktion da de ikke har de
faglige kompetencer fra jobstart. I skadestuen er fortrinsvis alle sygeplejersker
specialuddannet. Det er nødvendigt at give en struktureret introduktion da den
nyuddannede sygeplejerske ikke har kompetencer til at varetage den psykiatriske
pleje.
OR: De specialuddannede sygeplejersker fungerer som fyrtårne i psykiatrien, de
går frem med et godt eksempel på afdelingen/afsnittet. Det er vigtigt at pointere,
at de ikke er specialister med specialuddannet.
CG: Når de somatiske og psykiatriske afdelinger i fremtiden bliver slået sammen
så bliver det en udfordring at nedbringe omkostninger og samtidig højne
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kvaliteten.
KHJ: Indlæggelsestider er minimeret i Region Sjælland til 21 dage. Det er vejen
frem.
CG: Det er en udfordring med den voksende omstrukturering i psykiatrien.
MA: Dansk Sygeplejeråd bakker op om at 50 procent af ansatte i psykiatrien skal
være specialuddannet.
CS: I Region Syddanmark er der flere på en afdeling/afsnit med specialuddannet
sygeplejersker, hvilket gør at de fastholder medarbejderne.
KHJ: Interessen for uddannelsen er stigende. Måske også pga. at de studerende nu
får ECTS point.
BKK: – I kommunerne mangler sygeplejerskerne efteruddannelse før de kan
komme på specialuddannelsen. I hospitalspsykiatrien er det begrænset hvor
mange man kan sende af sted, da de dermed kommer til at mangle
sygeplejerskerne i afdelingen/afsnittet.
Kort drøftelses af Uddannelsesordningen bilag 10 og 11, som BKK orienterede
MC om den 31. maj 2013. MC vil drøfte bilagene med en jurist og vender til
DKL når hun har set på bilagene. MC: Fint at tage noget fra andre så længe man
har tænkt det igennem.
MC: Spøger om vi har været udsat for at der er nogen der er blevet fyret under
uddannelsen og hvordan vi forholder os til det. Det har vi ikke før været udsat for
men det er således at en studerende skal være i et ansættelsesforhold for at gå på
uddannelsen.

Punkt 2

Status vedr. bemærkninger til ny bekendtgørelse fra DKL (mail af den 8.
maj 2013 til Sundhedsstyrelsen – bilag 1) herunder uddybelse af tidsplan.
MC: Bekendtgørelsen skal i offentlig høring på høringsportalen.
Sundhedsstyrelsens Efter- og videreuddannelsesråd har udarbejdet status for alle
specialuddannelserne. De skal nu til at se på om der nogen steder skal rettes til i
specialuddannelserne i Danmark. Specialuddannelser er gode fordi der er klinik
og teori.
OR – Uddannelsesregion Syd arbejde på at der skal specialuddannet ud i
kommunerne.
MA: Hvad er Sundhedsstyrelsens holdning til hvordan specialuddannelserne skal
arbejde sammen, måske nogle tilgange eller struktur.
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KN: Har haft samarbejde med kræftsygeplejersker, kliniske vejledere samt
afholdt temadage på tværs af uddannelserne.
På opfordring fra DKL vil MC høre formanden for Sundhedsstyrelsens Efter- og
videreuddannelsesråd om en repræsentant fra specialuddannelsen i fremtiden kan
komme med på møder der vedrører Specialuddannelsen for at blive mere synlig.
CG: Stillede spørgsmål til ny bekendtgørelse bilag 3 vedr. Specialuddannelsesråd,
er det muligt at – undlade bilag 3. Det er ikke muligt siger MC, det er en sikring
af at der er en bred repræsentation i Specialuddannelsesrådet.
Konklusion:
Bekendtgørelsen kommer i offentlig høring på høringsportalen. Hvis der kommer
mange bemærkninger tager det lang tid, hvis ikke så kortere tid. Realistisk set kan
den nye bekendtgørelse træde i kraft ved årsskiftet, måske efteråret 2013.

Hvilke visioner har Sundhedsstyrelsen vedr. uddannelser på kort- og lang
sigt?
Punkt 3
MC: Sundhedsstyrelsen forholder sig til hvad der sker, de har ikke en pose penge
til at oprette nye uddannelser.
CG: Spændende at der er visioner om at specialuddannelser kommer til at arbejde
mere sammen.
OR: Nye tiltag fra regeringen så måske skal Sundhedsstyrelsen ind over.
Konklusion:
DKL skal kontakte Sundhedsstyrelsen vedr. tanker eller visioner for
Specialuddannelsen.

Punkt 4

Status vedr. Sundhedsstyrelsens registrering af Specialsygeplejersker. De tre
uddannelsesregioner har i august 2012 sendt lister til Sundhedsstyrelsen
vedr. antal uddannet specialsygeplejersker, se punkt 6 fra referat fra mødet
den 1. juni 2012.
MC: Specialsygeplejerskerne er registreret i Sundhedsstyrelsen. Nævner
eksempel med et studiebesøg i udlandet hvor Sundhedsstyrelsen udarbejdede et
skriv som dokumentation for at vedkommende havde Specialuddannelsen.
Konklusion:
De tre uddannelsesregioner skal hvert år i august måned sende navn og CPR. Nr.
på de nyuddannet Specialsygeplejersker til Sundhedsstyrelsen til registrering.
Forslag til ny mødedato Sundhedsstyrelsen og DKL, onsdag den 4. juni 2014.

4

Punkt 5
Konklusion:
Datoen er godkendt.
Punkt 6

Eventuelt
Ingen punkter herunder.
Formandsskabet for DKL, Uddannelsesregion Øst v/BKK og RDA
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