Referat fra møde i
Det regionale Uddannelsesråd, Uddannelsesregion Nord, 13 november
2019.
Tilstede:
Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen
Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen
Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde
Repræsentant for de uddannelsestagende, Trine Højbjerg
Uddannelseskonsulent Lotte Herskind
Afbud:
Psykiatridirektør Anette Sloth
Viceklinikchef: Helle K Jacobsen
1. Præsentationsrunde og velkommen til Det regionale
Uddannelsesråd (Claus)
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde. (Claus)
a. Bilag 1
Der er ingen kommentarer til referatet.

3. Revision af uddannelsen.
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. revision af uddannelsen
til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje. Der har indtil
nu været afholdt 3 ud af i alt 4 møder, og udsendt udkast til
en kommende bekendtgørelse.
Claus Graversen sidder i arbejdsgruppen som repræsentant
for Region Midtjylland og Karin Kristoffersen som
repræsentant for Region Nordjylland.
Status på arbejdet i arbejdsgruppen indtil nu, og hvilke
forventninger har vi til en revision af uddannelsen. (Claus og
Karin)
Status på revision af uddannelsen er, at arbejdsgruppen har
været samlet med repræsentant fra sundhedsstyrelsen to gange,
og har et sidste møde senere på måneden. Herefter vil
sundhedsstyrelsen komme med et udkast til en ny
bekendtgørelse for specialuddannelsen.
Den nuværende uddannelse og dens indhold er af flere gange
blevet anerkendt. Det der har været i fokus ift. revision af
uddannelsen er på forebyggelsen af tvang, og det tværsektorielle
og tværfaglige samarbejde.
Det er endnu usikkert hvornår et udkast til ny bekendtgørelse kan
forventes, men forventeligt i 1. kvartal 2020.

Næste, og sidste, møde i arbejdsgruppen vedr. revision af uddannelsen
er den 28. november.

4. Orientering fra møde med Sundhedsstyrelsen og
Specialuddannelsesrådet i oktober (Lotte)
Der har været afholdt møde i Specialuddannelsesrådet 3. oktober 2019.
Mødet med repræsentant for Sundhedsstyrelsen var aflyst, da der ikke
var mulighed for deltagelse.
Der blev på mødet i specialuddannelsesrådet drøftet omkring
arbejdsgruppens arbejde med revision af bekendtgørelse.
Status på optaget af uddannelsestagende i de øvrige regioner:
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Region Midtjylland + Region Nordjylland: 27
Region Sjælland: 22
Region Hovedstaden: 44
Region Syd: 37
Status på indførelsen af systemet Wiseflow og plagiatkontrol:
Uddannelsesregion Nord har anvendt systemet siden foråret 2019, og er
meget tilfredse med brugen. Dels leves der op til kravet om plagiatkontrol
af afleverede opgaver på uddannelsen, men selve systemet er også med
til at lette nogle administrative opgaver i forbindelse med afvikling af
prøver/eksaminer.
Region Sjælland er også godt i gang med brugen af systemet, og er også
meget tilfredse.
Region Syd og Hovedstaden starter op med systemet i november 2019.

5. Orientering om fysisk placering af uddannelsen fra august 2020,
hold 23 (Claus)
Næste optag på uddannelsen, hold 23, vil være placeret i Århus, Olof
Palmes Alle 26, Århus N.
6. Orientering fra Uddannelseskonsulent (Lotte)
• Status på hold 22
Ved uddannelsesstart i august 2019 startede 27
uddannelsestagende fordelt således:
8 fra Region Nordjylland
18 fra Region Midtjylland
1 fra det Kommunale område
Der har været et frafald på uddannelsen, samt en
uddannelsestagende der starter barselsorlov fra starten af 2.
uddannelsesperiode.

• Temadag for uddannelsestagende og kliniske vejledere i
oktober – Etik i psykiatrien
Primo oktober var alle uddannelsestagende + tilknyttede kliniske
vejledere samlet til en temadag i Århus, hvor der var oplæg af
Jakob Birkler omkring "Etik i psykiatrien".
• Afvikling af intern prøve
Der har været afviklet intern prøve på uddannelsen i uge 44. En
bestod ikke prøven, og der er arrangeret omprøve i uge 47.
• Diverse
Intet til punktet.
7. Orientering fra hold 22 v/uddannelsessøgende (Trine)
Tilbagemelding fra holdet omkring rammer for uddannelsen,
omhandlende lokale og IT-forhold. Det er ikke optimalt, men det forsøges
løst.

8. Orientering fra klinikken
Orientering fra Kirsten Yde omkring forholdene og dagligdagen i
psykiatrien på nuværende tidspunkt.. Der er travlt i klinikken, og det kan
opleves svært for de uddannelsestagende at agere og "studere" i.
Det er vigtigt at de uddannelsestagende holder fokus på der er relevant
for deres læringsforløb, og arbejder med deres kliniske problemstilling
som omdrejningspunkt.

9. Informationsmateriale og studievejledning for hold 23
a. Bilag 2 + 3
10. Dato for næste møde i foråret 2020
a. Mandag den 4. maj 2020 kl. 1300 – 14.30
11. Eventuelt
Intet til punktet
Med venlig hilsen
Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør
Formand for Det regionale Uddannelsesråd
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