D. 10. oktober 2017
Godkendt referat 24. oktober 2017.

Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i
psykiatrisk sygepleje.

Dato:

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 10.00-14.30

Sted:

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S. Lokale 502.

Til stede:
Formand for Specialuddannelsesrådet udviklingschef Kristina Schwartz, Region Hovedstaden
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen, Region Hovedstaden
Repræsentant for de uddannelsessøgende hold 20 Emina Mahmuljin, Region Hovedstaden
Uddannelsessekretær Lisbeth Jørgensen, Region Hovedstaden (referent)
Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen, Region Midt
Uddannelseskoordinator Lotte Herskind, Region Midt
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Region Syd
Uddannelseskoordinator Gitte Nørreskov Vase, Region Syd
Ledende oversygeplejerske for B&U Poul Erik Ravnsmed, Region Sjælland
Uddannelseskoordinator Jane Lorentzen, Region Sjælland
Udviklingssygeplejerske Hanne Becker Nissen, Faglig selskab for Psykiatrisk sygepleje
Afbud
Psykiatridirektør Anette Sloth, Region Nord
Oversygeplejerske Isabel Gindeberg, Region Syd

Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen, Region Sjælland
Vicedirektør Dorthe Juul Lorentz, Region Sjælland
Vicedirektør Anne Hertz, Region Hovedstaden
Afdelingssygeplejerske Tilmize Aydemir, Fagligt selskab for Psykiatrisk sygepleje

Punkt 1:

Velkomst og gensidig præsentation af det nye uddannelsesråd bilag 1

Formanden for Specialuddannelsesrådet bød velkommen og der er en kort præsentationsrunde af
rådsmedlemmerne.

Punkt 2:

Gensidig orientering

Uddannelseskoordinatorerne er blevet kontaktet af Lene Berring formand for fagligt selskab, da der
i maj 2019 er europæisk psykiatrisk sygeplejekonference i Danmark. Fagligt selskab opfordrer til at
de uddannelsessøgende på hold 21 deltager på konferencen med præsentation af postere.
Koordinatorerne holder planlægningsmøde med Lene Berring om dette i december 2017.
Næst møde med Sundhedsstyrelsen bliver d. 4. oktober 2018 i lokale 502, I bliver indkaldt via
Outlook.
Region Syd flytter til nye lokaler i Vejle i 2018.

Punkt 3:

Endelig godkendelse af forretningsorden ved Kristina Schwartz bilag 2

§ 7. stk. 1 blev drøftet, da der til dagens møde ikke var en ledelsesrepræsentant til stede, hverken
fra Uddannelsesregion Nord eller Sjælland. Det er et ønske at §7 stk. 1 ændres, således at mødet
ikke skal aflyses, hvis der ikke er en ledelsesrepræsentant fra hver Region til stede, men at der i
stedet kan sendes en substitut (§3 sidst).
Punkt 4:

Kort status på hold 19 og 20 ved koordinatorerne

I Region Hovedstaden startede Hold 19 med 25 uddannelsessøgende, 4 stoppede undervejs pga.
sygdom og 21 blev færdige i juni. Der er startet 41 på Hold 20, hvoraf vi har 1 med fra
socialpsykiatrien, 1 er stoppet af personlige årsager.
I Region Syd startede 24 uddannelsessøgende på hold 19 og 23 blev færdige. På Hold 20 er der
startet 34 Uddannelsessøgende.

I Region Nord startede 32 uddannelsessøgende på hold 19, hvoraf 30 bestod og 2
skal til reeksamen. På hold 20 er der startet 30 uddannelsessøgende.
I Region Sjælland startede 21 uddannelsessøgende på Hold 19 og alle 21 bestod i juni. På Hold
20 er der ligeledes startet 21 uddannelsessøgende.
Punkt 5:

Evaluering af hold 19 ved koordinatorerne
Den teoretiske del evalueres meget fint. Det er et ønske at der sættes mere fokus på
læring i klinikken, da dette ikke nævnes ikke så meget. Der er flere der ønsker at
uddannelsen bliver mere ensrettet i Regionerne. Den nye uddannelse er på rette
spor, men ændringer tager tid. Det er vigtigt at få bredt viden om den nye uddannelse
ud til afdelingerne. I Der er planlagt et internat for koordinatorerne, hvor de vil arbejde
med en ensretning af uddannelsen på landsplan.

Punkt 6:

Jobeffektmåling hold 18 ved koordinatorerne
Stillingtagen til om den skal fortsætte
Svarprocenten var ikke så høj denne gang, der er 23 besvarelser på landsplan.
Jobeffektmålingen blev implementeret, da uddannelsen blev ændret og har nu kørt i
2 år. Det er et ønske at den fortsættes med mindre justeringer i spørgsmålene, samt
at der arbejdes på en opnå en højere svarprocent næste gang. Et tilsvarende
spørgeskema skal sendes ud til lederne. Der skal spørges til hvordan de oplever at
have en specialuddannet tilbage i afsnittet og spørgsmål til om de er gode nok til at
fastholde de nyuddannede medarbejdere. Næste jobeffektmåling udsendes til hold
19 og deres ledere i februar 2018.

Punkt 7:

Det videre arbejde med at sikre og fastholde en fælles uddannelsesordning og
pædagogisk linje i specialuddannelsen ved Kristina Schwartz
Der er vigtigt at holde fast i, hvor den psykiatriske sygepleje er på vej hen.
Uddannelsen skal være tidssvarende og justeres løbene. DSR i kreds Hovedstaden
har lavet et interview med tidligere uddannelsessøgende på Specialuddannelsen om
det at være på uddannelse. Der blev stillet forslag om at afholde et audit på tværs af
regionerne, for at sikre en fælles linje i uddannelsen. Uddannelseskoordinatorerne
arbejder videre med dette.

Punkt 8:

Orientering om det særskilte forløb i B&U ved koordinatorerne
Det særskilte forløb for B&U evalueres meget fint og 3. omgang skal nu i gang. Der
er 8 med fra Region Hovedstaden, 4 fra Region Sjælland, 1 fra Region Midt og 3 fra
Region Syd. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består at koordinatorer og B&U
repræsentanter. Forløbet strækker sig over 3 x3 dages internat, som ligger i
klinikperioden. Hvis forløbet skal sikres fremover, skal der sikres en større deltagelse
fra hele landet. Det er et emne, som skal tages med videre til gruppen af

oversygeplejersker på landsplan. Der er en minimumsgrænse på 10 deltagere for at
forløbet kan gennemføres.
Punkt 9:

Branding af uddannelsen hvordan får vi fortalt den gode historie om
Specialuddannelsen ved Kristina Schwartz
Hjemmesiden skal være opdateret og mere indbydende, gerne med nogle gode
fortællinger fra uddannelsen. Ligeledes skal alle referater være tilgængelige. Punktet
sættes på til næste møde d. 17. maj 2018.

Punkt 10:

Det fremtidige samarbejde med censorformandsskabet ved Kristina Schwartz
bilag 3
Samarbejdet med censorformandsskabet blev drøftet, Hanne Becker Nissen sad som
repræsentant for censorformandskabet. Der ønskes et bedre samarbejde, samt et
indblik i og delagtiggørelse af div. klagesager og eventuelle censorrapporteringer.
Censorformanden vil blive kontaktet med henblik på at få en samlet oversigt over
nuværende censorer, der skal ansættes nye censorer fra sommeren 2019. De
afsluttende eksamener bliver spredt over flere dage, pga. mangel på censorer. Det
ønskes at censorformanden deltager på mødet d. 17. maj 2018.

Eventuelt: Uddannelsesregionerne har hvert deres overordnede ansvar i forhold til følgende:
B&U: Region Hovedstaden
Evalueringer: Region Syd
Hjemmeside: Region Nord/Midt
Vi tænker, at disse overordnede punkter derfor fremefter vil blive fremført af
de ansvarlige regioner til fremtidige møder.

Næste møde: 17. maj 2018 kl. 10.00-15.00 i Middelfart.
4. oktober 2018 kl. 10.00-15.00 i Sundhedsstyrelsen.

