
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde mandag d. 6. marts.   

Det regionale Uddannelsesråd, Uddannelsesregion Nord 

 

Deltagere: 

Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen 

Viceklinikcheferne med HR ansvar Bodil Bech Winther  

Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde 

Uddannelseskoordinator Tove Pank 

Repræsentant for de uddannelsessøgende Lars Abraham Thiele 

Uddannelseskonsulent Karen Nielsen 

 

Afbud:  

Næstformand, Psykiatridirektør Anette Sloth 

 

1. Præsentationsrunde og velkommen til Det regionale Uddannel-

sesråd  

Formanden byder velkommen til uddannelsesrådet 

 

2. Opfølgning på referatet fra sidste møde  

Der er opfølgning på referatet fra 18. maj 2016 på følgende punkter: 

• Bekendtgørelsen er godkendt i Sundhedsstyrelsen  

• Der er udarbejdet Gocart, der er udarbejdet med det formål, 

at gøre opmærksom på specialuddannelsen i socialpsykiatri-

en    

 

3. Jobeffektmåling fra hold 17  

Der er på landsplan udarbejdet er spørgeskemaet, der har til formål 

at afdække specialsygeplejerskernes oplevelse af hvilken forskel 

uddannelsen har gjort for deres kliniske kompetencer efter endt ud-

dannelse. Spørgeskemaet er sendt ud til alle specialsygeplejersker-

ne fra hold 17 i alle uddannelsesregioner ca. 8 måneder efter at ud-

dannelsen er afsluttet. Der er 30 ud af ca. 70, der har svaret. Svar-

procenten er dermed så lav, at det er vanskeligt at anvende målin-

gen. En tendens i besvarelserne er dog, at specialsygeplejerskerne 

oplever at deres kliniske kompetencer er øget.  

Specialuddannelsesrådet har besluttet at spørgeskemaet igen skal 

anvendes til hold 19 og derefter evalueres.  

  

4. Orientering om hold 18 

Alle på 25 uddannelsessøgende på hold 18 har bestået den afslut-

tende eksamen. Gennemsnittet for holdet er 8,3 



 
 

 
 

Side 2

Hold 18 har på landsplan besvaret evalueringen af uddannelsen in-

den uddannelsens afslutning. I uddannelsesregion Nord har 18 ud af 

25 besvaret.  

Rådet diskuterer besvarelserne og især kommentarerne fra de ud-

dannelsessøgende i Uddannelsesregion Nord. Kommentarerne pe-

ger på behov for udvikling af særligt tre forhold på uddannelsen.  

• de uddannelsessøgendes forberedelse til uddannelsen 

• omfanget af og indhold i klyngediskussion.  

• omfanget af eksamener 

 

På baggrund af de erfaringer der blev gjort på hold 18 er der allerede 

sket justeringer på flere forhold. Justeringerne er følgende:  

• de uddannelsessøgendes forberedelse til uddannelsen: De 

uddannelsessøgende forbereder sig nu med et klart afsæt i 

deres praksis. Herved opøves kompetencen til at se kom-

pleksiteten i praksis samt til at beskrive konsekvenser af en 

valgt problemstilling. Her ud over er forberedelsen uændret. 

Forberedelsen til hold 19 er evalueret positive af holdet. 

• omfanget af og indhold i klyngediskussion. Formålet med 

klyngediskussioner er, at give de uddannelsessøgende et læ-

ringsrum, hvor de arbejder med egne kliniske problemstillin-

ger i forskellige teoretiske perspektiver. Arbejdet leder frem til 

nye perspektiver på sygeplejen. En af metoderne er feedback 

og peerfeedback. Formålet er uændret, men på hold 19 er in-

troduktionen og forløbet af dagene justeret. Dagene benæv-

nes nu "Faglige diskussioner" og dagene er evalueret positivt 

af holdet.  

• omfanget af eksamener. Antallet af eksamener er fastlagt i 

bekendtgørelsen. Men for at eksamensformen understøtter 

udvikling af erhvervsrettede kompetencer og for at give mere 

tid til læring i de kliniske perioder, er eksamensformen på ob-

ligatorisk opgave 2 ændret – se venligst punkt 8. Rådet drøf-

ter behovet for, at eksamensformen understøtter udvikling af 

kliniske kompetencer. Specialuddannelsesrådet har den 

samme opmærksomhed, hvilket også har afstedkommet nye 

retningslinjer for obligatorisk opgave 2  

 

5. Orientering om hold 19  

Lars orienterer om holdet, der går til læring med fagligt engagement. 

Lars problematiserer på vegne af holdet, at de kliniske perioder er 

udfordrende. Der er store variationer i ledernes engagement, der 

bl.a. kan vise sig ved, at flere af de uddannelsessøgende ikke ken-

der ledelsens mål med at sende dem på uddannelsen. Her ud over 

kommer usikkerhed i forhold til løn, tillæg mv.  

Dette afføder en diskussion af udvælgelsen af sygeplejersker til ud-

dannelsen og vigtigheden af, at nærmeste leder og den uddannel-

sessøgende har afklaret formålet med uddannelsen. 



 
 

 
 

Side 3

Mht. tillæg mv. betaler Region Nordjylland bøger men ingen ulempe 

tillæg. I Region Midtjylland definerer den enkelte afdelingsledelse vil-

kår (løn, tillæg mm) for uddannelsen og her er derfor større forskelli-

ge. Rådet diskuterer, om det er muligt at opnå større enighed, men 

beslutningen ligger hos afdelingsledelserne.  

Rådet diskuterer betydningen af, at den enkelte uddannelsessøgen-

de kender vilkår (løn, tillæg mm) inden uddannelsens start.  

 

6. Orientring om møde i Specialuddannelsesrådet 17. oktober 

2016  

Bekendtgørelse og uddannelsesordning er nu godkendt. 

Ny kontaktperson i SST er jurist Steen Hartvig Hansen og specialud-

dannelsesrådet mødes fortsat 1 gang årligt med repræsentanten fra 

SST 

 

7. Undervisningsforløb psykopatologi - hvordan styrkes sam-

menhængen med sygeplejen i praksis?  

I flere år har der været et intensivt 14-dags forløb om psykopatologi 

på uddannelsen. For at sygeplejerskerne i praksis kan yde et mere 

selvstændigt bidrag til den diagnostiske proces er der brug for, at de 

uddannelsessøgende har mulighed for sidemandsoplæring og mu-

lighed for sparring på anvendelse af f.eks. rating scales hos special-

psykologer, psykiatere eller andre.  

Det diskuteres, at der er stor forskel på hvordan specialsygeplejer-

sker tænkes ind i udredning og diagnosticering i de forskellige afsnit. 

Der er ikke stemning for, at gøre en fælles indsats på regionalt ni-

veau, da indsatsen skal tilpasse det enkelte afsnit.  

I praksis skal spl. kunne udføre forarbejdet i den diagnostiske afkla-

ring. Flere muligheder diskuteres. Det konkluderes, at det lange seje 

træk skal fortsætte 

 

8. Undervisningsforløb forbedringsarbejde hold 19  

På baggrund af at de 8 nye nationale sundhedsmål er indført, er un-

dervisningsforløbet om kvalitetsudvikling justeret. Både Region Nord-

jylland og Region Midtjylland har besluttet at IHI og System of Pro-

found Knowledge er rammen for forbedringsarbejdet. På specialud-

dannelsen tager forløbet om forbedringsarbejdet afsæt i samme. 

Forløbet består af en vekslen mellem teoretiske oplæg, arbejde i 

grupper, vejledning og eksamen.  

Retningslinjer for opgaven ligger vedhæftet. Eksamensformen er nu 

afprøvet og skal justeres til næste hold. F.eks. skal grupperne oplæg 

have minde præg af fremlæggelse, så begrundelser, analyse og dis-

kussion fylde mere. Gruppestørrelsen skal være mindre og på max. 

4. Tidsrammen skal også overvejes. Lars supplerer med, at eksa-

mensformen opleves meningsfuldt, tæt på klinisk praksis.  

 

9. Ansøgninger til hold 20    



 
 

 
 

Side 4

Der er 27 ansøgere til hold 20. Alle opfylder optagelseskravene og 

ansøgerne få besked i næste uge om, at de er optaget på uddannel-

sen. Der er 4 ansøgere der optages på uddannelsen på betingelse af 

at de består det nødvendige diplommodul. Det problematiseres, at 

der er ansøgere, der ikke opfylder alle optagelseskravene inden de 

søger uddannelsen. Det er imidlertid en ledelsesbeslutning, hvilke 

sygeplejersker, der skal søge uddannesen. Det har endnu ikke ud-

gjort et praktisk problem, at der er ansøgere, der optages under for-

udsætning af, at de består diplommodulet inden uddannelsens start..   

Tilføjelse til referatet: Hold 20 bliver på 31 uddannelsessøgende 

hvoraf 2 er uddannelsessøgende, der har haft orlov fra hhv. hold 18 

og 19..    

  

 

10. Dato til næste møde  

23. november 2017 kl. 13.30 – 15.00 

 

Eventuelt  

Karen har ønsket nye opgaver og stillingen som uddannelseskoordinator 

slås op med ansættelse pr 1. juni.   

 

  

Med venlig hilsen  

Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 

Formand for Det regionale Uddannelsesråd 

 

 

 


