
 
 

 

 

 

 
Referat fra ekstraordinært møde i Det Regionale Uddannelsesråd, 
Uddannelsesregion Nord, 23. april 2019, kl. 10.00 – 11.00. 
 
Tilstede: 
Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen 
Psykiatridirektør Anette Sloth 
Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen 
Uddannelseskonsulent Lotte Herskind 
 
 
Afbud: 
Viceklinikchef Helle K. Jacobsen 
Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde 
 
 
 

1. Velkommen til Det regionale Uddannelsesråd (Claus)  

Formanden byder velkommen til uddannelsesrådet 
 

2. Ekstraordinært mødepunkt: 

Specialuddannelsen har gennem de senere år været fysisk 

placeret i et mødelokale på Toldbodgade, Viborg. Dette er 

ikke længere en mulighed, og vi skal derfor finde en anden 

løsning for holdet med uddannelses start august 2020. 

Præsentation af forskellige modeller for placering af 

uddannelsen. Bilag 5. 

 
Skitsering og gennemgang af undersøgte muligheder for 
lokaleforhold fra uddannelsesstart august 2020. 
Der var på forhånd skitseret 4 modeller. 2 modeller hvor størst 
delen af undervisningen er placeret i Århus, hvilket ikke vil give 
en ekstra udgift, da der allerede findes egnede lokaler i 
Regionshuset i Århus, som kan benyttes. 
Ved de resterende 2 modeller, er der taget udgangspunkt i at 
uddannelsen afholdes på Campus Viborg, hvor udgiften vil være 
omkring 100.000 – 127.000 kr.  
 
De væsentlige større afstande en evt. ændret placering vil give 
for nogle medarbejdere gør, at der arbejdes videre med en 
løsning i form af "model 3", hvor uddannelsen fra 2020 placeres 
på Campus Viborg, og de dage hvor de afholdes eksaminer og 
lignende, og hvor det er muligt at være i mindre lokaler, der 
forsøges der med en placering i Regionshuset i Viborg. 
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Side 2

Ved denne løsning er der en langt række praktiske ting der skal 
løses, bl.a. grupperum, placering af uddannelsens bibliotek, 
samtaler med uddannelseskonsulent mm., og udgifter til lokaler. 
 
Thorkil Munch fra CKU, Århus og Lotte arbejder videre med en 
nærmere løsning. 
 
Finansieringen af lokaler lægges oven i prisen for uddannelsen. 
 

3. Opfølgning på referatet fra sidste møde (Claus) 

a. Bilag 1 
Der er ingen kommentarer til referatet 

 
4. Tema omhandlende en evt. ny uddannelse (Karin + Lotte) 

Noget tyder på, at vi på et tidspunkt skal i gang med en 

ændring af specialuddannelsen. Der er endnu ikke noget 

konkret ift. hvordan eller i hvilket omfang uddannelsen skal 

revideres. 

Spørgsmål til drøftelse: 

• Hvordan kan vi i rådet, som talerør for 

uddannelsesregion nord, forberede os så vi har 

noget at byde ind med ift. evt. ændringer i 

uddannelsens struktur og indhold? 
 
Der er endnu ikke meldt noget klart ud omkring en evt. revision af 
uddannelsen. Der er også stadig uklart hvad der menes med en 
revision, om dette går på indhold og struktur, eller blot en af delene. 
 
Der er møde i Specialuddannelsesrådet d. 15. maj hvor Anette og 
Lotte deltager. På dette møde vil det forsøges at blive mere klar på 
hvor langt vi er i processen, og der vil samtidig være mulighed for at 
drøfte ovenstående med de øvrige regioner. 
 
 
5. Tema omhandlende håndtering af fravær på uddannelsen: 

(Anette + Karin)  

Der er udarbejdet ny retningslinje for håndtering af fravær 

over  

10 % på uddannelsen. Bilag 2 

Spørgsmål til drøftelse: 

• Hvordan følges og registreres fravær på uddannelsen? 

• Hvordan skal samarbejdet være mellem den 

uddannelsessøgende, leder og koordinator? 

• Hvordan skal processen ved vurdering af en evt. 

forlængelse af uddannelsen håndteres?  
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Side 3

RN har tidligere på uddannelsesåret afholdt et møde med de 
afsnitsledende sygeplejersker. Oplevelsen er, at der er variation ift. 
hvordan fravær håndteres og registreres. 
 
Fra uddannelsesside orienteres de uddannelsessøgende om 
vigtigheden af, at melde fravær ind til både uddannelsen og afdelingens 
leder, men oplevelsen er også, at de uddannelsessøgende ofte 
"glemmer" dette. 
Det er endnu engang vigtigt at understrege overfor de 
uddannelsessøgende, at de under uddannelse er i et ansættelsesforhold 
på lige vilkår, som når de er i afdelingerne. Der er ikke ændrede vilkår 
ifm. uddannelse. 
 
Den nye retningslinje for håndtering af fravær (bilag 2) er beskrevet så 
den kan gennemgås med ledere og uddannelsessøgende. 
 

6. Drøftelse omkring adgangsbetingelser for uddannelsen 

(Lotte)  

Nuværende adgangsbetingelser er vedlagt som bilag 3. 

• Skal det være muligt at dispensere fra 

adgangsbetingelserne til uddannelsen?  

• Hvornår? Hvem kan træffe beslutning? 
 
Der er enighed om, at de allerede beskrevne adgangsbetingelser er 
rimelige, og at der ikke skal kunne dispenseres fra dem ved optagelse af 
uddannelsessøgende til uddannelsen.  
 

7. Afslutning af uddannelsen (Lotte) 

Gennem den seneste årrække er uddannelsen blevet afsluttet 

med at de uddannelsessøgende planlægger en workshop for 

alle ledere. 

Workshoppen afholdes over en halv dag, hvorefter der er 

reception med taler og overrækkelse af eksamensbeviser. 

Samlet tidsforbrug på selve dagen er fra 9.00 - 14.00. 

Spørgsmål til drøftelse: 

• Skal dette fortsat være "modellen", eller er der forslag 

om evt. ændringer/justeringer? 
 
Der er enighed om at vi fortsat afsætter en dag ved afslutningen på 
uddannelsen, hvor de uddannelsessøgende og deres ledere 
inviteres ind på uddannelsen. 
En del af dagen vil fortsat være afsat til vidensdeling/workshops af 
de uddannelsessøgendes projekter, indhold kan justeres og 
tilpasses. 
Receptionen med overrækkelse af eksamensbeviser og taler er 
vigtig at fastholde, og bibeholdes fremover som den ser ud i dag, da 
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Side 4

dette markerer en afslutning på et års uddannelse for både leder og 
specialsygeplejerske.  
 
 

8. Orientering fra Uddannelseskonsulent (Lotte) - Punktet udgår, 
orientering skriftligt 

• Status på hold 21 og planlægning op til deltagelse i 

Horatio 

De uddannelsessøgende har på nuværende tidspunkt 
indsendt deres abstracts udarbejdet på baggrund af 
deres nye kompetencer, og der er udarbejdet posters til 
præsentation på konferencen. 
Det har været en proces der har været præget af stort 
engagement fra de uddannelsessøgende og Rikke 
Jørgensen, forsker fra Region Nordjylland. 
 

• Frafald på uddannelsens hold 21 

Der har været tre uddannelsessøgende der er faldet fra 
uddannelsen indtil dato. 

• Temadag for kliniske vejledere d. 4. april  

Den 4. april er der afholdt en heldags temadag for de 
kliniske vejledere tilknytte uddannelsen. Overskriften for 
dagen var: "Skønhedssaloner som et langsomt tænke- og 

refleksionsrum i hverdagens praksis" 

....... 
• Udarbejdelse af dokumenter vedr. uddannelsen, og 

godkendt af specialuddannelsesrådet i efteråret 2018:  

o Retningslinjer for håndtering af fravær – bilag 

2 

o Revideret og godkendt uddannelsesordning, 

januar 2019 

o Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje – 

én uddannelse på landplan – bilag 4 

o Alle dokumenter er at finde på uddannelsens 

hjemmeside: 

http://www.specpsyksygeplejerske.dk/ 

På det seneste møde i Specialuddannelsesrådet blev det 
besluttet at udarbejde ovenstående dokumenter. 
Orientering om, at dokumenterne er at finde på 
uddannelsens hjemmeside. 
 

• Aflevering af opgaver i systemet Wiseflow, 

censorallokering og plagieringskontrol fra juni 2019 
På møde i Specialuddannelsesrådet i efteråret 2018, blev 
det besluttet at det indtil videre er alle afsluttende opgaver 
på Specialuddannelsen der skal gennem en 
plagieringskontrol.  



 

 

5 

 

Side 5

I uddannelsesregion nord kommer dette til at ske via 
systemet Wiseflow, som CKU i RM i forvejen har en 
overordnet licens til.  
Den 12. april oplæres to medarbejdere fra CKU, RM i 
systemet, og er dermed klar til at kunne anvendes ved 
den afsluttende opgave i juni 2019. 
Systemet er også mere fleksibelt for de allokerede 
censorer, da de herigennem får adgang til de opgaver de 
skal være censorer på. 
Den merudgift der er i forbindelse med oplæring af 
medarbejdere og foretagelse af plagieringskontrol på 
opgaver afholdes indtil videre af CKU i Region 
Midtjylland. 

 
9. Orientering fra hold 21 v/uddannelsessøgende (Anette) - 

Punktet udgår 
  

10. Orientering fra klinikken 

Ingen kommentarer. 
 

11. Dato for næste møde  

a. Onsdag den 13. november 2019 kl. 13.00 - 14.30 
 

12. Eventuelt 

Der var intet under punktet. 
  

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

 

 

 


