Godkendt referat
Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.
Onsdag den 19. marts 2014.
Deltagere:
Nord:
Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen, Formand for specialuddannelsesrådet
Sygeplejefaglig vicedirektør Anette Sloth
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen
Syd:
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg
Uddannelseskoordinator Chanett B. Simonsen
Øst:
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen
Uddannelseskoordinator Ina Rasmussen
Afbud:
Øst:
Vicecenterchef Margit Asser
Syd:
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov
Gensidig orientering om hold 15, 16 og 17
Øst:
Hold 15: 2 forventes at afslutte uddannelsen sammen med Hold 16
Hold 16: Der har været frafald fra holdet pga alvorlig sygdom. 1 fra et tidligere hold har genoptaget
uddannelsen, så holdet er nu på 12.
Hold 17: Der er kommet 18 ansøgninger
Syd:
Hold 15: 22 studerende optaget. 1 frafald pga. barsel. 1 frafald pga. fravær. 1 overflyttes midt i uddannelsen
til hold 17 grundet projektstilling.
Hold 16: Frafald 3 grundet sygdom og barsel i alt 21 afslutter.
Hold 17: optaget 25 hvoraf 1 overflyttes fra hold 15 fra 1. januar 2015
Nord:
Hold 15: Sidste uddannelsessøgende har bestået afsluttende opgave
Hold 16: Der er bevilget orlov til en uddannelsessøgende, der genoptgaer uddannelsen på hold 17
Hold 17: Tegner til 17 uddannelsessøgende
Navn på uddannelsesråd: Specialuddannelsesrådet
Beslutning: Uddannelsesrådet benævnes fremadrettet specialuddannelsesrådet
Tilretning af uddannelsesordning til hold 17
Beslutning: Forslag til ændrede bilag godkendes og uddannelsesordningen trykkes til hold 17 i denne form.
Når ny bekendtgørelse er godkendt, tilrettes uddannelsesordningen og lægges på nettet.
Tilføjelse til referatet: Bilaget om censorfunktionen er tilrettet efter mødet med censorformandskabet og er
vedhæftet som bilag 1 til referatet.
Forløb målrettet B&U
Beslutning: Undervisningsforløbet vedr. udredning og psykopatologi omfatter fra hold 18 både B&U og
voksenområdet. Overgange mellem de to specialer skal tænkes ind i den øvrige undervisning. Forløbet for

B&U udvikles, planlægges og afholdes på landsplan og skal så vidt muligt afholdes som undervisning via
videokonference. Rammen er svarende til 14 dage (10 undervisningsdage) og kan planlægges som
parallelle forløb eller som del af læring i klinikken. Alle uddannelsessøgende deltager i
psykopatologiundervisningen på voksenområdet. Udgiften til B&U forløbet regnes ind i taksten.
Der er planlagt et møde mellem Karin, Margit og Ina med ledelsesrepræsentanter fra B&U i Region
Hovedstaden og Region Sjælland den 2. maj 2014. Karin og Margit vil orientere om
specialuddannelsesrådets plan for forløbet til de uddannelsessøgende fra B&U og diskutere indholdet af
disse dage. Specialuddannelsesrådet får et kort resume af mødet.
Logo
Beslutning: Der er valgt nyt logo, der skal gælde fra hold 18. Koordinatorerne arbejder evt. videre med
logoets detaljer.

Opdatering af hjemmesiden
Beslutning: Der er behov for at tage hjemmesiden op til revision. Koordinatorerne udarbejder en beskrivelse
med forlag til hjemmesidens formål og funktioner. Koordinatorerne forhører sig om muligheden for bistand til
at udvikle hjemmesiden i regionernes kommunikationsafdelinger.
Tilføjelse til referatet: Ud fra ledernes udmelding på mødet og en efterfølgende rundspørgen i de øvrige
regioner, er det ikke muligt at få bistand til at udvikle hjemmesiden. Da hjemmesiden primært har til formål at
formidle konkret viden og informationer til uddannelsessøgende og samarbejdspartnere foreslår
koordinatorerne, at hjemmesiden fremadrettet fremstår med et helt enkelt og stramt layout.
Arbejde med ny bekendtgørelse
Beslutning: Bekendtgørelsen sendes til Sundhedsstyrelsen med rådets hidtidige kommentarer samt et par
kommentarer uden betydning for indholdet. Sundhedsstyrelsen sender herefter bekendtgørelsen i høring,
herunder lægges den på høringsportalen. Efter høringsperioden indarbejder Sundhedsstyrelsen evt.
høringssvar før den endelige bekendtgørelse foreligger.
Fortsat justering af uddannelsen:
Beslutning: Specialuddannelsen skal udvikles på følgende områder:
• placering af de teoretiske og kliniske forløb
• de uddannelsessøgendes tilstedeværelse i de kliniske perioder og deltagelse i normering
• tilrettelæggelse af læring i de kliniske perioder
• læringsredskaber i de kliniske perioder
• vejledning i de kliniske perioder og opkvalificering af de kliniske vejledere
• skriftlige opgaver og prøve herunder former og indhold
Koordinatorernes mødes i april med 3 samarbejdspartnere med omfattende viden og erfaring på det
pædagogiske område for at diskutere muligheder og nye tanker i forhold til udviklingspunkterne.
Koordinatorernes næste opgave er at udarbejde udkast til mere konkrete men fortsat overordnede udkast til
overstående punkter. Specialuddannelsesrådet kan sparre via mail under processen og udkastene
præsenteres på mødet i juni.
Der aftales et ekstra møde d. 24. september, hvor der skal arbejdes med uddannelsesordningen til hold 18.
Eventuelt:
Koordinatorerne modtager med jævne mellemrum ansøgninger om anerkendelse af udenlandsk
specialuddannelse. Der er enighed om, at rådets formand først kan tage stilling til ansøgninger om
godkendelse, når den nødvendige dokumentation forelægger, som det fremgår af vejledningen til ansøgning
om anerkendelse.
Næste møde: 4. juni 2014 med Majbritt Codam, Sundhedsstyrelsen

