Specialuddannelsen, Psykiatrien i Region Sjælland

Den 04.06.21/lk

Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i
psykiatrisk sygepleje

Dato:

12.05.21, kl. 10.00 – 13.00

Sted:

Grundet Covid-19, afholdes mødet online. I skal bruge chrome eller edge browser og
indtaste: https://video.regsj.dk - dernæst indtaster I jeres navn og herfra kan I ringe
op til det virtuelle møderum psyknaeudd@video.regsj.dk

Deltagere:

Dorthe Juul Lorenz, Ina Mie Rasmussen, Jane Irene Lorentzen, Lotte Herskind, Hege
Margrethe Grunnet, Ole Ryttov, Jens Peter Hansen, Janet Baumann Nielsen, Ulla
Rasmussen, Hanne Becker Nissen, Laila Kristensen.

Afbud:

Claus Graversen, Isabel Gindeberg, Kristina Schwartz, Anli Beiter Therkildsen, Anette
Sloth

Godkendt referat:
1. Velkomst og gensidig orientering v/Dorthe: Dorthe bød velkommen og Hege
præsenterede sig. Hanne havde et punkt til pkt. 8 Eventuelt.
2. Kort status på hold 23 og hold 24 v/koordinatorer:
Region Nord: Hold 23 afslutter en noget anderledes uddannelse pga. Covid-19, men 34
afslutter til sommer. Vi har haft et spændende og udfordrende forløb med en
uddannelsessøgende fra Grønland, som har boet i Danmark, da det ikke var muligt at rejse
hjem. På hold 24 starter 36, 7 fra Nord, 28 fra Midt og 1 fra kommunen. Der vil være både
fysisk fremmøde og online undervisning. Vi håber, at vi kan møde fysisk frem d. 26. maj, og
eksamen til sommer vil være med fysisk fremmøde.
Region Syd: På hold 23 afsluttes 36, vi har fået mange rigtig gode og positive erfaringer
med online undervisning. Online eksamen har fungeret fint og nogle har været mindre
nervøse. I den sidste periode er der fysisk fremmøde og hvor vi vil være udenfor
indimellem. På hold 24 starter 31 til august, der mangler et par stykker, da de ikke har fået
taget modulet Videnskabsteori og metode.
Region Sjælland: På hold 23 RS har vi 22 tilbage på holdet og der vil være fysisk fremmøde
ved undervisning i uddannelsesperiode 4, mens vejledning vil være online. Det har
fungeret fint med online, og det har gavnet på mange måder. På Hold 24 er der optaget 24.
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Region Hovedstaden: Vi afslutter 30 på hold 23, og vi har mange gode og positive
erfaringer med online. De uddannelsessøgende har fået rigtig gode IT- kompetencer, som
de kan bruge i deres videre virke. Der er 43 tilmeldt på hold 24, men vi forventer, at det
bliver 45.
Dorthe: I uddannelsesfolk har virkelig været stærke og har holdt fanen højt, i denne tid
med pandemi og der meget anderledes pædagogiske muligheder, det vil jeg gerne sige jer
alle tak for.
3. Information fra censorformandskabet v/Hanne – punkt fra sidst: Der har været en
episode sidste år vedr. en censor, som man ikke ønsker – men det er i orden nu.
Der har været en henvendelse om, at flere vil deltage i censorformandskabet.
Censorsekretariatet og Specialuddannelsen er organiseret anderledes end andre steder.
Der har været forespørgsler om Specialuddannelsen overhovedet skulle anvende
cencorformandskab samt forespørgsler ved budget. Hanne undersøger nærmere, og
punktet drøftes på et senere møde.
Jane: Formandskabet betaler udgifter, når Tanja Lucia Sørensen deltager i møder med
censorformandskabet.
4. Samarbejde omkring deltagelse af 2 ansøgere fra Færøerne i Specialuddannelsen i Region
Hovedstaden hold 24 v/Ina og Jane: Der er 2 fra Færøerne, 1 fra sengeafsnit og 1 fra
distriktet. Til september kommer ledere og vejledere til møde og ser på undervisningsfaciliteterne. Der er en god dialog og de skal hovedsagelig følge uddannelsen med fysisk
tilstedeværelse, nogle gange vil det kunne være online, hvis de rejser hjem et par dage før,
samt evt. online eksamen.
Dorthe: Det er meget spændende, og håber vi kan være med til at løfte kvalitet i
psykiatrien og specialuddannelsen ud over Danmarks grænser.
5. Ny bekendtgørelse – fælles drøftelse (vedlagt bilag 1: Udkast til oversigt for hold 26 og
bilag 2: Udkast til opbygning af uddannelse efter ny bekendtgørelse 2021):
Vedr. bilag 2: Er der en skillelinje ved 6 ugers klinik i uddannelsesperiode 3 og de 19 ugers
træning og implementering i klinisk praksis? Det er vigtigt, at gøre dem klar til 19 ugers
træning, da de her ikke har en klinisk vejleder.
Lotte fremlagde dokument, som er udformet af de 4 koordinatorer, over de væsentlige/
mindre væsentlige ændringer i den nye bekendtgørelse. Titel/overskrift – hvad kommer
det til at betyde – skal der være noget fra B/U i den – hvordan skal vi tænke fremadrettet?
Dorthe: Psykiatri er psykiatri, men to specialer og vi ser ind i et børneliv og voksenliv. Det
giver god mening med særligt B/U forløb. Ud over det er de studerende dygtige til at få
teori til at passe ind i specialet og se det ud fra det praktiske perspektiv alt efter, hvor i
psykiatrien, de arbejder.
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Uddannelsens varighed: Det er en væsentligt ændring, at det skal strække sig over 1,5 år.
Hvordan italesætter og planlægger vi det, det er vigtigt, at vi klæder klinikken på til det.
Ole: Det er vigtige drøftelser, noget er ændret, hele intentionen vedr. Specialuddannelsen.
I forhold til det længere forløb, har det også noget at gøre med kultur og måden at angribe
psykiatrien på.
Mindre væsentlig ændring – man skal nu have mindst 2 års fuldtids klinisk erhvervserfaring
– hvordan gør man, hvis man har været på deltid?
Uddannelsen baseres på faglige standarder, nyeste viden og politiske målsætninger – vi
skal have opmærksomhed på, hvordan får vi den nyeste viden?
Uddannelsen har haltet bagefter mht. ferie, så det bliver godt, at der er ferie i uge 42, når
uddannelsen bliver forlænget.
Hanne: Vedr. titlen, så er det vigtigt, at holde fast i de 2 moduler og holde fokus fra barn til
voksen. Regionerne har fokus på psykopatologi og det er vigtigt, at det fortsætter, vi må
ikke miste psykopatologien.
Jens Peter: Væsentligt ændring på funktionsområdet vedr. pkt. 3 og 4 – vi har nyt intensiv
sygepleje, ligger det også i uddannelsen, at man får kompetencer til intensiv sygepleje?
Vil det være muligt, at sidste periode afsluttes med en rapport, til den afdeling man er i?
I punkt 4 i beskrivelsen af funktionsområder fremgår, at ”den specialuddannede
sygeplejerske kan” identificere behov for forskning og implementere væsentlige
forskningsresultater eksempelvis inden for deeskalering….”
Under hvilken del af uddannelsen erhverves denne kompetence? Er det i perioden før
eksamen – eller er det i de seks måneder efter eksamen?
Jeg stillede spørgsmålet, fordi formuleringen omkring dette funktionsområde er væsentligt
ændret siden tidligere bekendtgørelse, hvor det lød: ”Kan formidle udvalgt
forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger
med både fagfæller og ikke-specialister …”
Med den nye formulering må vi efter min opfattelse tage stilling til, hvordan kompetencer
udvikles, så specialuddannede kan forestå implementering af forskningsresultater –
teoretisk og praktisk.
Ina: Styrken i uddannelsen, når man starter på uddannelsen, begynder en rejse og man er
i tæt dialog med sin leder, om sine kompetencer og der skal være en forventningsafstemning både før og efter uddannelsen.
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Dorthe: Jeg antager, at hvis bekendtgørelsen bliver underskrevet inden længe, vil det
kunne kritiseres, hvis man først kan anvende den fra hold 26. Det skal måske gælde fra
hold 25.
Argumentet for at vente 2 år er, at koordinatorerne begynder allerede til august 2021 at
forberede hold 25, og når bekendtgørelsen ikke er underskrevet endnu, vil der være for lidt
tid til at få det gennemarbejdet på en ordentligt måde.
Når der foreligger en officiel bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen, skal der indkaldes til et
hurtigt online møde på ½ time, hvor alle ledelser og koordinatorerne deltager, hvor vi får
lavet en grundig planlægning af det videre arbejde med at få en spændende
uddannelsesordning. Skal vi have et skriveseminar, hvordan går vi i gang med det? Det er
vigtigt, at koordinatorerne er den drivende kraft og at rådet bakker op.
Lotte indkalder til online møde, når Dorthe har fået svar fra Sundhedsstyrelsen.
6. Ønske om emblem v/koordinatorer: Der er kommet en henvendelse fra en sygeplejerske
fra Region Hovedstaden, om man får en nål/emblem efter endt uddannelse. Det blev
drøftet på mødet og der er enighed om, at det gør man ikke. Man får en officiel
uddannelse og uddannelsesbevis. Ulla tager kontakt og giver sygeplejersken besked om,
hvad der er besluttet i rådet.
7. Overdragelse af formandskabet til Region Nord: Region Sjælland har haft formandskabet
siden maj 2019, og det overgår nu til Region Nord de næste 2 år. Der er aftalt online møde
d. 31. maj 2021.
8. Eventuelt: Hanne henviste til hjemmesiden for Fagligt Selskab for Psykiatriske
Sygeplejersker, hvor man bl.a. kan læse om ”Karrierevej i Psykiatrien” og meget andet
spændende materiale – se link: https://dsr.dk/fs/fs11/karrierevej-i-psykiatrien
Næste møde: 07.10.21, Islands Brygge 57, mødelokale 9, kl. 10.00 – 13.00 møde i
Specialuddannelsesrådet og kl. 13.00 – 15.00 møde med Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Dorthe Juul Lorenz
Formand for Specialuddannelsesrådet
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