
 

 

 

 

 

 

 
Referat fra møde i Det regionale uddannelsesråd, 
Uddannelsesregion Nord, 6. juni 2018. 
 
Deltagere: 
Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen 
Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde 
Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen 
Repræsentant for de uddannelsessøgende Malene A. Rude 
Uddannelseskonsulent Lotte Herskind 
 
Afbud: 
Psykiatridirektør Anette Sloth 
 

1. Præsentationsrunde og velkommen til Det regionale 

Uddannelsesråd (Claus)  
Formanden byder velkommen til uddannelsesrådet 
 

2. Opfølgning på referatet fra sidste møde (Claus) 
a. Bilag 1 

Der er ikke kommentarer til referatet. 
 

3. Tema: (Karin) 
 Region Nordjylland har arbejdet med udvikling af 
 kommissorium for klinisk fagligt forum for sygeplejersker 
 med specialuddannelse. 
 - Hvordan er dette blevet modtaget? Hvad er formålet? 
 Hvad er tankerne fremadrettet?  Hvordan skal der 
 arbejdes videre? 
 
Region Nordjylland arbejder, med udgangspunkt i en kompetence-
udviklingsstrategi, med temaerne før-under-efter uddannelse. Dette 
tiltag er opstået, efter oplevelser af, at sygeplejersker efter endt 
uddannelsen, kommer tilbage til praksis, og "mangler" et ståsted i 
klinikken, i forhold til at sætte nye kompetencer i spil. 
I Region Nordjylland sætter man fra september 2018 gang i et tiltag, 
hvor man samler specialuddannede sygeplejersker på tværs af 
regionen. 
Man har valgt at inddele de 74 specialsygeplejerskerne i tre 
grupperinger: 
1: Sygeplejersker uddannet før 2011 
2: Sygeplejersker uddannet efter 2011 
3: Afdelingssygeplejersker med specialuddannelse 
 



 
 

 
 

Side 2

Der er udarbejdet kommissorie for tiltaget, og formålet er bl.a. at sikre 
en høj faglighed, fastholde udvikling og implementere evidensbaseret 
viden inden for det psykiatriske område i Region Nordjylland.  
Region Nordjylland har valgt, at det er kliniske sygeplejespecialister 
der står for grupperne, og at de går på tværs i regionen, for at sikre 
en ensartethed mellem grupperne. 
 
Grupperne mødes 4 x årligt af 2 timers varighed, med mulighed for at 
deltage via video. 
Det besluttes fra gang til gang, hvilke kliniske problemstillinger der 
skal behandles, så deltagene specialsygeplejersker får mulighed for 
forberedelse forud for mødet. 
 
Der foretages evaluering af tiltaget efter ca. 1 år, og vi vil i det 
regionale uddannelsesråd følge op på Region Nordjyllands erfaringer. 
 
Kommissorie er vedlagt referatet. 
 
4. Tema – til drøftelse i rådet: 

 I uddannelsesordningen for specialuddannelsen står: 
 "Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk 

 sygepleje skal afspejle den til enhver tid aktuelle kliniske 

 praksis i psykiatrien" (Uddannelsesordning s. 1) 
 - Lever uddannelsen op til ovenstående? Hvordan? 
 Hvorfor? 
 - Er der evt. brug for at ændringer? Forandringer? Andet? 
 
En indledende drøftelse om, hvordan vi, også fremadrettet, tænker at 
de specialuddannede sygeplejersker kan bidrage ind i den 
kompleksitet, der forventes fra praksis, og hvordan det kan sikres at 
uddannelsens indhold lever op hertil. 
Det er afgørende, at uddannelsen løbende justeres, så der sikres, at 
den lever op til gældende strategier og indsatser inden for det 
psykiatriske område. 
Det har ligeledes stor betydning, at der fra ledere og 
uddannelsessøgende er en bevidsthed om hvad der er fokus på i 
egen klinisk praksis, i forhold til strategiske indsatser og 
udviklingsområder der skal arbejdes med, og at der samtidig stilles 
krav til de uddannelsessøgende der starter på uddannelsen til, at 
have dette som fokus gennem uddannelsen. 
 
En videre drøftelse kunne omhandle, hvordan man får de forskellige 
krav til at "spille sammen", så teoridelen og klinikken i endnu højere 
grad supplerer hinanden, og et opmærksomhedspunkt kunne her 
ligeledes være, om de kliniske vejledere er ordentlig klædt på til 
opgaven som vejleder og faglig sparringspartner. 



 
 

 
 

Side 3

Drøftelserne kan desuden bedrage til øvrige initiativer i forhold til 
specialuddannelsen. 
 

 

 
 
5. Jobeffektmåling fra hold 19 (Claus) 

a. Bilag 2 
 Svarprocenten på jobeffektmåling for hold 19 er ca. 40%. 
 Det er ikke muligt, at se svarene fordelt for de enkelte 
 regioner. 
 Overordet set, så er der generelt en høj positiv effekt i 
 målingen. Der er fortsat et lille fald i effekt, når vi taler om 
 leder- og kollegaopbakning til den specialuddannede. 

 De generelle udsagn bærer præg af, at de 
 specialuddannede anvender den viden og de kompetencer 
 de har erhvervet gennem uddannelsen. 

 
6. Jobeffektmåling, ledere fra hold 19 (Claus) 

a. Bilag 3 
 Den gennemsnitlige svarprocent på jobeffektmålingen, for 
 ledere på hold 19, er på landsplan 25%. Generelt opleves 
 der stor effekt i forhold til, at de specialuddannede 
 sygeplejersker får udnyttet de nye kompetencer og i den 
 ledelsesmæssige opbakning til specialsygeplejersken. 

 
7. Orientering fra Uddannelseskonsulent (Lotte) 

• Status på hold 20 

Hold 20 går til de afsluttende eksamener den 13.+14. juni. 
Der er afslutning på uddannelsen torsdag den 21. juni, 
hvor der også afholdes workshops for inviterede ledere. 
De specialuddannede får her lejlighed til at præsentere, 
hvad de har arbejdet med ved afslutningen af 
uddannelsen. 
Der afholdes derefter reception fra 12.00-14.00 med bl.a. 
taler fra Anette Sloth og repræsentant for Fagligt Selskab 
for Psykiatriske Sygeplejersker, Hanne Becker. 
 

• Temadag for kliniske vejledere i april 

Den 12. april blev det afholdt en temadag for kliniske 
vejledere på uddannelsen.  
Dagen startede ud med et oplæg af Charlotte Juhl-
Nielsen, Adjunkt fra UC-syd. 
Omdrejningspunktet for dagen var bl.a.: 
 - Vejledning i fællesskaber/grupper 
 - Gruppedynamikker 
 - Læringsteori 
 - Hvordan arbejde med læringsmål i 
 vejledningen 



 
 

 
 

Side 4

  
• Forløb med "Mini-kvalitativt forskningsprojekt" på hold 

20 

I forbindelse med undervisning i emnet 
sundhedspædagogik, ved Jane Ege Møller, Adjunkt og 
Ph.d., Århus Universitet, havde de uddannelsessøgende 
beskrevet udfordringer i forhold til sundhedsfremmende 
tiltag i egen afdeling. 
Jane Ege Møller og Loni Ledderer ønskede på baggrund 
af de udarbejdede beskrivelser at udføre et 
fokusgruppeinterview med de uddannelsessøgende, til 
brug i forskning. 
Der var 6 uddannelsessøgende der meldte sig til 
interview, som blev gennemført i februar 2018. 
Formålet med interviewet var, at de uddannelsessøgende 
supplere de beskrevne cases, og dermed det de fandt 
udfordrende ved det sundhedsfremmende arbejde i 
praksis. 

 
8. Orientering fra hold 20 v/uddannelsessøgende (Malene) 

De uddannelsessøgende på hold 20 er nu snart på vej "tilbage til 
praksis" efter endt uddannelse. De føler sig "klædt på" til 
opgaven, og ser frem til at komme tilbage i klinikken, og 
forhåbentlig gøre en forskel. 
 
 

9. Orientering om ændret undervisningsforløb på det 

kommende hold 21, som optakt til deltagelse på konference 

Horatio i maj 2019 (Lotte) 
a. Bilag 4  

 Der orienteres i forhold til vedlagte bilag, om et nyt tiltag på 
 uddannelsen gældende fra hold 21. 
 

 Udvikling af den praksisnære sygepleje.  
 For hold 21 indgår der som et nyt tiltag et gennemgående 
 udviklings- og forskningsmodul. Modulet skal give den 
 uddannelsessøgende viden, færdigheder og kompetencer 
 til at kunne deltage som samlet hold med en poster på den 
 europæiske  sygeplejefaglige konference Horatio, der 
 afholdes i KBH den 9-11. maj 2019.  
 
 Modulet er udviklet i tæt samarbejde i de 4 
 uddannelsesregioner og indebærer også fælles 
 temadage mm. Temaet på konferencen er udvikling af den 
 helt praksisnære sygepleje, og det er derfor oplagt at 
 specialuddannelsen her er repræsenteret.  
 
 Gennem hele uddannelsen vil der være fokus på at 
 forberede enten en poster eller en paper- præsentation, 



 
 

 
 

Side 5

 som fremlægges af hvert hold på konferencen. Dette 
 betyder, at der sker et par ændringer i forhold til opdeling 
 af teori og klinik i uddannelsesperiode 3.  
 
 Den nye oversigt er præsenteret på informationsmødet, så 
 afdelingssygeplejerskerne er informeret. Den er endvidere 
 efterfølgende udsendt til alle afdelingsledere, og er 
 ligeledes at finde på uddannelsens hjemmeside.  
 Den kan ses i bilaget til punktet.  

 
 
  

10. Orientering fra klinikken 
 
Der er en oplevelse fra klinikken af, at meget at det "drive" der ses 
i klinikkerne rundt omkring, ofte er båret af sygeplejersker med 
specialuddannelsen. 
 
 

11. Orientering om ansøgere til hold 21    
a. Bilag 5 

 
 Der er 25 ansøgere til det kommende hold 21. De 6 er fra 
 Region Nordjylland, og de resterende 19 fra Region 
 Midtjylland. Der er en ansøger fra B&U. 
 
 
 

12. Orientering fra møde i Sundhedsstyrelsen i februar med 

deltagelse af Formand for specialuddannelsesrådet Kristina 

Schwartz og uddannelseskoordinator Ina Rasmussen. 

 

 Formand for specialuddannelsesrådet Kristina Schwartz og 
 uddannelses-koordinator Ina Mie Rasmussen var den 23. 
 februar inviteret til møde i SST. 
 Formålet med mødet var at bidrage med input til et 
 ministerielt indlæg om, hvordan specialsygeplejerskerne i 
 fremtiden kan bidrage til speciallæge-mangel, og hvordan 
 vi sikrer, at de specialuddannede sygeplejerskers 
 kompetencer bedst bringes i spil.  
 I samråd med specialuddannelsesrådet på landsplan var 
 følgende indsendt: 
   
 Omdrejningspunktet for specialsygeplejersken er den 
 daglige kliniske praksis i egen enhed og den løbende 
 udvikling af praksis. Vi tænker, det er oplagt den 
 specialuddannede sygeplejerske tænkes ind i en opgave 



 
 

 
 

Side 6

 deling med speciallægerne, som udgangspunkt tænkes på 
 følgende områder:  
 
 • Det ambulante område: Primærbehandler, varetagelse af 
 terapeutiske gruppeforløb samt DAT behandling af 
 patienter med personlighedsforstyrrelser. Alkohol 
 behandling og opfølgning. Selvstændigt afvikle 
 vurderingsbesøg  

 • Senge psykiatrien: Optagelse af anamnese, revision af 
 behandlingsplaner. Varetagelse af abstinensbehandling 
 samt primær behandler med patienter med angst/krise. 
 Kan selvstændigt tage initiativ til opsporing, forebyggelse 
 og delegeret somatiske behandling.  

 • Pårørende og sektor samarbejde: Primær kontakt og 
 initiativtager til mødeaktivitet, samtaler og henvisninger på 
 tværs af sektorer. Netværkskoordinator  

 • Det psykosociale beredskab: Koordinere og varetage 
 krise, - og katastrofe behandling i Regionen. Varetage 
 gruppebehandling for det kriseterapeutiske beredskab.  
 

Dette arbejde vil specialuddannelsesrådet på landsplan følge tæt 
og indgå i dialog med SST omkring. 
 

13. Dato for næste møde 

a. Torsdag den 22. november 2018 kl. 12.30 – 14.00 
 

14. Eventuelt 

Stor tak til Malene for hendes deltagelse i rådet som 
repræsentant for de uddannelsessøgende fra hold 20. 

  

Med venlig hilsen  
Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 
Formand for Det regionale Uddannelsesråd 

 

 

 


