
 

 

Referat fra møde i Det regionale uddannelsesråd, 
Uddannelsesregion Nord, 23. november 2017. 
 
Deltagere: 
Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen 
Psykiatridirektør Anette Sloth  
Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde 
Uddannelseskoordinator Tove Pank 
Repræsentant for de uddannelsessøgende Malene A. Rude 
Uddannelseskonsulent Lotte Herskind 
 
Afbud:  
Afbud: 
Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen 
 
Punkt 1: Præsentationsrunde og velkommen til Det 
 regionale Uddannelsesråd 
 Formanden byder velkommen til uddannelsesrådet 
 
Punkt 2:  Opfølgning på referatet fra sidste møde 
 Jfr. bilag 1 
 Der er ikke kommentarer til referatet. 
   
 
Punkt 3: Orientering om hold 19 
 Der startede 32 sygeplejersker på uddannelsen i august 
 2016. Ud af de 32 sygeplejersker bestod de 30 den 
 planlagte afsluttende eksamen, med et 
 karaktergennemsnit på 7,6. De resterende to har 
 efterfølgende afsluttet uddannelsen.  
 
 Evaluering fra hold 19: 
 Jfr. bilag 2 
 Gennemgående ser evalueringen fornuftig ud, og der er 
 ikke yderligere kommentarer til evalueringen.  
 Det bemærkes, at det er første gang, at der er 
 repræsenteret 4 regioner i evalueringen. 
 
Punkt 4: Orientering om jobeffektmåling på hold 18 
 Jfr. bilag 3 
 Svarprocenten på jobeffektmålingen var ikke så høj 
 denne gang, der er i alt 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.    
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 Der gives udtryk for, at det opleves som et godt initiativ 
 at man også spørger ind til lederne, da det er vigtigt at 
 sætte et fokus også på ledelse og dermed fastholdelse af 
 specialsygeplejersker i afsnittende efter endt  
 uddannelse.  
 
 Vi taler om fastholdelse af specialsygeplejersker efter 
 endt uddannelsen. I Region Midtjylland har man bl.a. 
 brugt at afholde samtaler mellem øverste ledelse, 
 afsnitsledelse og uddannelsessøgende, forud for opstart 
 på uddannelse, for på et  tidligt tidspunkt at sætte fokus 
 på hvordan man i de enkelte afsnit kan anvende  de 
 nye kliniske kompetencer den uddannelsessøgende 
 erhverver gennem uddannelsen. 
 
 Region Nordjylland har også fokus på fastholdelse af 
 specialsygeplejersker efter endt uddannelse. Én måde at 
 gøre dette på er, at skabe et fagligt miljø i de 
 enkelte afsnit, ved at sikre, at man har flere 
 specialuddannede sygeplejerske i det samme afsnit.  
 
 Der drøftes endvidere en tanke om, at man i Region 
 Nordjylland vil oprette "Master Class's", hvor 
 specialsygeplejerskerne fra forskellige afsnit kan 
 inspirere hinanden og holde viden ajour, samt fastholde 
 de kompetencer de har opøvet gennem uddannelsen.  
  
 
Punkt 5: Orientering om hold 20 
 Det nuværende hold 20 består af 30 
 uddannelsessøgende, fordelt med 9  
 uddannelsessøgende fra Region Nordjylland, og 21 
 uddannelsessøgende fra  Region Midtjylland. Holdet har i 
 uge 43 gennemgået Intern prøve, og alle 
 uddannelsessøgende bestod prøven. 
 
 Malene orienterer om holdet, alle trives på uddannelsen, 
 og der er skabt et forum  og et godt læringsmiljø på 
 holdet, hvor man som uddannelsessøgende kan være 
 tryg og hvor man kan sparre med hinanden.   
 Planlægningen af uddannelsen lever op til 
 forventningerne, og giver god mening og sammenhæng i 
 dagligdagen i teoriperioder og klinikken, hvilket også 
 skaber tryghed. 
 
 Der er dog et kritik punkt fra det samlede hold, som 
 handler om de fysiske  rammer, som uddannelsen er 
 underlagt. Akustikken i lokalet er meget ringe, og  der 
 er meget lidt plads i lokalet. Der er ikke mulighed for at 
 købe forplejning.    
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Punkt 6: Orientering om møde i specialuddannelsesrådet 
 den 5. oktober 2017. 
 Der orienteres om, at der har været talt om branding af 
 Specialuddannelsen, og at dette er et område der 
 arbejdes videre med. 
 Der er også fokus på det viderearbejde med at sikre og 
 fastholde en fælles uddannelsesordning på tværs af 
 regioner. 
 Derudover har der været opslået 10 stillinger til censorer 
 til brug ved  uddannelsens afsluttende eksamen. 
 
 
 
Punkt 7:  Fravær i uddannelsen 
 Jfr. bilag 4 
 Forslag til nyt skema for hvordan fravær registreres i 
 teori- og klinikperioder er godkendt. 
 De kliniske vejledere orienteres af uddannelses-
 konsulenten.  
 
Punkt 8:  Internt censorkorps på uddannelsen 
 
 Region Nordjylland kan stille med endnu en censor til 
 brug ved de interne prøver og opgaver. De vender 
 tilbage med et navn hurtigst muligt. 
 Drøftelsen om endnu en censor i korpset fra Region 
 Midtjylland tages op internt i Region Midtjylland.  
 
Punkt 9: Informationsfolder og ansøgningsfrist for hold 21 
 Jfr. bilag 5,6 og 7. 
 Bilagene er fremlagt for rådet. 
 
 Der er ingen kommentarer til bilagene. 
 
Punkt 10: Forslag til mødedatoer i 2018 
 Følgende datoer er fastsat: 
 Forår 2018: 11. april 2018 kl. 13.00 – 14.30 
 Efterår 2018: 22. november 2018 kl. 12.30 – 14.00. 
 
Punkt 11: Evt. 
 Tove siger tak for godt samarbejde gennem årene, og 
 slutter hermed det store  engagement hun har lagt i 
 Specialuddannelsen. Tove slutter efter afvikling af 
 obligatorisk opgave 1. 
 Der vil blive forsøgt at finde ny sparringspartner til 
 uddannelsen i Region Nordjylland, da det giver god 
 mening at Region Nordjylland er repræsenteret i 
 denne sammenhæng.  
 
 Der stilles forslag om, at tema for mødet i april måned 
 kommer til at omhandle en fælles 
 erfaringsudveksling omkring omsætning og anvendelse 
 af de kliniske kompetencer, i de enkelte 
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 afsnit, som specialsygeplejerskerne har erhvervet 
 gennem Specialuddannelsen. 
   
Der orienteres fra Region Nordjylland om, at man arbejder med at op 
starte et samarbejde med UCN ang. et diplommodul omhandlende 
akut psykiatrisk sygepleje. Modulet er af en varighed på 6 uger, 10 
ECTS point. Region Nordjylland ser ikke denne videreuddannelse som 
en erstatning til Specialuddannelsen, men som et supplement til 
sygeplejersker ansat inden for det akutte område. 
 
  
Med venlig hilsen 
Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 
Formand for Det regionale Uddannelsesråd 


