Roskilde den 23. september 2015
IR

Referat:

Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.
Dato og tidspunkt:
18. september kl. 9:30-12:00.
Sted:
Psykiatrisk Center Sct. Hans, bygning 147, 1. sal lokale 103. (Specialuddannelsens gamle lokaler)
Tilstede: Kristina Schwartz, Jette Steenberg Holtzmann, Marianna Hansen, Elisabeth Bille Brahe,
Helle Sørensen, Thomas Binau Kragh Hold 18, Karin Højen Johanesen, Hanne Sveistrup Demant, Poul Erik
Ravnsmed, Anette Due Hartmann, Ina Mie Rasmussen
Afbud: Claus Hansen, Niels Aagaard Nielsen, Jette Melander-Jensen og Kristen Kistrup.

Dagsorden:
Punkt 1:Velkommen til nye medlemmer
Formand Karin Højen Johanesen (KHJ) byder velkommen til nye medlemmer. Der har været formandsskifte
og Kristina Schwartz (KS) er valgt til næstformand for Region Hovedstaden.
Suppleant Jytte Andersen fra PCK er fratrådt. Marianna Hansen vil spørge om udviklingschefen fra Ballerup vil
træde ind på denne plads. Der vil ligeledes blive udpeget en ny lægelig repræsentant. Listen over
repræsentanter vil herefter blive opdateret og sendt ud til rådets medlemmer.
Ad 1 Gensidig orientering
KHJ orienterer om at arbejdsbeskrivelsen for sekretariatsfunktionen er udkommet i forbindelse med
organisering af den nye fællesadministration i Center for HR.
KHJ og KS orienterer om at den nuværende forretningsorden for specialuddannelsesrådet vil blive revideret,
og at det nuværende koordinerende landsråd bliver erstattet af et uddannelsesråd, hvor vi endnu ikke kender
sammensætningen af dette. Der vil dog fortsat være brug for et lokalt specialuddannelsesråd.
Annette Due Hartmann (AH) orienterer om at der i Region Sjælland vil blive afholdt informationsmøder om
specialuddannelsen, når den nye bekendtgørelse træder i kraft for ledere og kommende
uddannelsessøgende. AH og Ina Mie Rasmussen (IMR) samt Elsebeth Nielsen fra Hold 17 står for at afvikle
møderne.
Hanne Sveistrup Demant (HSD) orienterer om at Region Sjælland regner med at sende 21 afsted på det
næste hold. Der vil blive arrangeret en tværfaglig konferencedag om/for specialsygeplejerskerne i Region
Sjælland i maj måned næste år.
Elisabeth Bille Brahe (EB) fortæller at der med det nye tillægsforløb i B&U er skabt en meget stor interesse for
specialuddannelsen i B&U.
Helle Sørensen (HS) og Marianna Hansen (MS) fortæller at der er kommet større efterspørgsel for at komme
afsted på specialuddannelsen. HS fortæller at ”Godt på vej i psykiatrien” også får flere sygeplejersker til at ville
søge specialuddannelsen. Region Hovedstaden kalkulerer også med at kunne sende 10 mere afsted på det
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næste hold. IMR orienterer om at DSR har været på besøg på specialuddannelsen, og de arbejder også aktivt
på at flere sygeplejersker får en specialuddannelse.
Der er noget der tyder på at vi kan forvente et større optag til det kommende hold 19. IMR orienterer om at det
forventede antal deltagere på Hold 19 vil være godt at kende så tidligt som muligt af hensyn til om der skal
udbydes et eller 2 hold.

Punkt 2:

Status på de nye udviklingstiltag på Specialuddannelsen
ved Karin Højen Johannesen (KHJ) og Ina Mie Rasmussen (IMR)

Bekendtgørelsen har været sendt i høring og den er blevet tilrettet på baggrund heraf. Vi afventer stadig den
endelige godkendelse fra sundhedsstyrelsen. Den nye uddannelsesordning samt beskrivelsen af
tillægsforløbet for B&U er også sendt til godkendelse i sundhedsstyrelsen. Vi har fået en forhåndsgodkendelse
til hold 18 (Er vedhæftet dagsorden) og vi forventer en tilbagemelding i løbet af efteråret, hvorefter
koordinatorerne på landsplan vil rette de ændringer der måtte være samt tilrette bilag mm til
uddannelsesordningen. Når det endelige arbejde er godkendt vil der blive ryddet op på vores hjemmeside, så
gamle uddannelsesordninger og studievejledninger bliver fjernet. Der er møde i det koordinerende
specialuddannelsesråd på landsplan den 2. december i Middelfart.
Punkt 3:

Orientering fra Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen (IMR)

Afslutning på hold 17
19 specialsygeplejesker blev der uddannet med hold 17. Der var 19 der startede på holdet, en måtte afbryde
sit uddannelsesforløb 4 måneder inde i uddannelsen, da hun ikke bestod 3. og sidste forsøg til intern prøve.
En tidligere studerende genoptog sit uddannelsesforløb i slutningen af uddannelsesforløb 3.
Hold 17 var et meget engageret hold, der arbejdede meget seriøst både i klinik og teori og de afsluttede alle
afsluttende eksamen med flotte karakterer. Der har været høj faglighed og videndeling på holdet. Holdet har
givet udtryk for at de vokser med opgaven når der stilles krav i form af arbejdet med de nye
kompetenceudviklingsmetoder og træning i mundtlig argumentation.
2 fik karakteren 7
9 fik karakteren 10
8 fik karakteren 12
Den afsluttende eksamen blev efterfulgt af en implementeringsuge, hvor holdet bl.a. arbejdede med at
forberede en præsentation af de kliniske problemstillinger de har arbejdet med at kvalificere i den afsluttende
eksamen. Uddannelsen blev afsluttet med en workshop den 25. juni, hvor holdet præsenterede deres arbejde
for deres ledere i form af små oplæg og illustrationer på plancher.
Efterfølgende var der gruppedialog mellem de uddannelsessøgende og afdelingssygeplejerskerne, hvor der
blev drøftet og brainstormet på:
 Hvordan sikrer vi at de nye kompetencer bliver brugt i klinikken?
 Hvad er specialsygeplejerskens rolle i klinikken?
 Forventninger fra leder og specialsygeplejersker
Dagen blev afsluttet med en stor reception og overrækkelse af eksamensbeviser i Kantinen på Vesthospitalet.

Evaluering af de nye eksamensformer
De gamle eksamensformer er nu erstattet med synopseeksamen, der består en skriftlig del, et mundtligt
oplæg og en efterfølgende mundtlig eksamination. De nye eksamensformer er tilrettelagt således at de sikrer,
at der sker en progression hen over uddannelsesforløbet. Den foreløbige evaluering af
synopseeksamensformen på landsplan er at den tilfører rigtig meget til det kliniske arbejde. De
uddannelsesøgende træner deres mundtlige argumentation, og de oplever at der er en større transfer mellem
det de har arbejdet med teoretisk og det de skal arbejde med i klinikken. Der er blevet tilrettet lidt i kriterierne
for hold 18, og der vil blive udført en større evaluering af synopseeksamen med udgangen af hold 18.
HSD spørger om den skriftlige del af de afsluttende eksamensopgaver kan blive tilgængelige til inspiration.
Region Sjælland vil gerne uploade dem på deres hjemmeside.
IMR vil gå videre ed at indhente tilladelse til dette hos Hold 17.
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Opstart hold 18
Hold 18 har fået en rigtig god start på deres uddannelsesforløb i de nye lokaler i Nordfløjen i vestkantinen. Det
er et rigtig godt undervisningslokale med lys og gode faciliteter til at arbejde i mindre grupper mm. Det er et
stort engageret hold på 30 sygeplejersker primært fra den sengebaseret psykiatri og med en stor
repræsentation fra B&U. Deltagerliste er vedhæftet dagsorden. Der er høj deltageraktivitet og der arbejdes
med nye undervisningsformer som klyngediskussion. I uge 39 og 40 vil der blive afholdt planlægningssamtaler
i klinikken hvor koordinatoren eller dennes stedfortræder vil deltage sammen med afdelingssygeplejersken og
evt. den kliniske vejleder. Mail sendt til afdelingssygeplejerskerne om indhold i planlægningssamtalen er
vedhæftet referatet (Bilag 1)
B&U forløb
Med hold 18 udbydes det nye tillægsforløb for B&U. Beskrivelsen er vedhæftet dagsorden. Den første
workshop der omhandler psykopatologi, barnet og den unges udvikling og faglige sprog bliver afholdt i
Middelfart i uge 47 i form af internat.
Der er 15 på holdet, 8 fra uddannelsesregion Øst, 3 fra uddannelsesregion syd og 4 fra uddannelsesregion
Nord/midt. De næste workshops er aktuelt ved at blive planlagt og finder sted i uge 4 i Roskilde og uge 17 i
Århus.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der består af koordinatorerne og 3 repræsentanter fra B&U, der har arbejdet
med at planlægge og beskrive forløbet. Der har netop været afholdt møde og der arbejdes på højtryk med at
koordinere og planlægge workshop 2 og 3. Når programmerne er endeligt på plads vil de blive lagt på vores
hjemmeside.
Temadage planlagt for de kliniske vejledere
På vores sidste møde blev det besluttet at arrangere 3 temadage hen over uddannelsesåret for at klæde de
kliniske vejledere på til rollen som vejleder med de krav den nye uddannelse stiller. Temadagene bliver
arrangeret i et samarbejde med Jane Lorentzen (koordinatorens stedfortræder) og lektor Helle Nordentoft fra
DPU og vil indbefatte oplæg og øvelser.
Mail sendt til de kliniske vejledere omkring temadagene og de planlagte datoer for temadagene er vedhæftet
referatet (Bilag 2)

Punkt 4:
Orientering fra Hold 18 ved uddannelsessøgende Thomas Binau Krag
Thomas Binau Krag (TBK) orienterer på vegne af Hold 18. Holdet oplever stor faglig kvalitet i uddannelsen og
undervisningen, hvor der er fokus på det kliniske arbejde. Der er generelt stor tilfredshed og holdet fungerer
rigtig godt i forhold til at skabe dynamik i undervisningen og videndele på tværs af specialer. Holdet
efterspørger ens retningslinjer for vilkår i klinikken. I Region Sjælland er der udarbejdet en retningslinje for
dette. Punktet behandles under punkt 5 (Se punkt 5)
Der er ønsker om, at der som led i specialuddannelsen er uddannelse i forskellige terapiformer. Det rejser en
diskussion om hvad specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje retter sig mod. Konklusionen er at
specialuddannelsen er en videreuddannelse i psykiatrisk sygepleje og ikke en terapeutisk uddannelse. I
uddannelsen vil de uddannelsessøgende blive præsenteret for den sidste nye viden inden for psykiatrisk
sygepleje og de behandlings- og terapiformer der er knyttet her til.

Punkt 5:

Hvordan håndteres organiseringen af den kliniske del af uddannelsen de enkelte steder, skal vi have samme indgangsvinkel? Ved Kristina Schwartz (KS)

Den nye organisering af den kliniske uddannelse, hvor den uddannelsessøgende er i klinik i eget afsnit, og
hvor læring sker gennem deltagelse rejser spørgsmålet om hvordan vi sikrer ensartet forhold for de
uddannelsessøgende i deres klinikperioder. I Region Sjælland er der udarbejdet en retningslinje der skal sikre
ens vilkår for de uddannelsessøgende. Den deles rundt og der diskuteres. I Region Hovedstaden er
det opfattelsen, at der har været uenighed om hvordan vilkårene skal være. KHJ: Vilkår for klinikken kan vi
være fælles om, men det bliver svært at ensrette lønpolitikken.
Konklusion: KS vil gå videre med at udviklingscheferne i Region Hovedstaden får udarbejdet et forslag til ens
vilkår på baggrund af Region Sjællands retningslinje. Formandsskabet KHJ og KS vil sammen med
uddannelseskoordinatoren (IMR) se om det kan blive en fælles ramme, således at der fra
specialuddannelsesrådet udstikkes en ens ramme for de uddannelsessøgende.
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Punkt 6:

Erfaringsudveksling
Hvordan opleves effekten af den nye uddannelse i praksis? Opleves sygeplejerskens nye
kompetencer organisationsbåret og ikke udelukkende personbåren? ved Ina Mie
Rasmussen (IMR)

I forbindelse med de nye udviklingstiltag på uddannelsen har vi i koordinatorgruppen på landsplan drøftet om
klinikken oplever at specialsygeplejerskens nye kompetencer også er organisationbåret og er med til at løfte
afsnittet som helhed.
Der gives forskellige bud på dette, og konklusionen er at det endnu er for tidligt at samle erfaringer herom. Der
er enighed om at der sker noget i klinikken når specialsygeplejerskerne er i klinik i eget afsnit. Det har en
afsmittende effekt på kolleger og der tages initiativ til faglige drøftelser og videndeling i afsnittet. I den
teoretiske del af uddannelsen vil vi stadig arbejde med at kvalificere specialsygeplejerskerne til at gå forrest og
vise deres nye kompetencer i afsnittet.

Punkt 7:

Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Nye datoer for møder bliver:
 Fredag den 29. januar 2016 kl. 9.30-12.00
 Fredag den 29. april 2016 kl. 9.30-12.00
 Fredag den 23. september 2016 kl. 9.30-12.00

Der vil blive udsendt indkaldelse til den næste møderække i Outlook.
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