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Ad 1: Gensidig orientering 
 

Det blev konstateret, at rådet var beslutningsdygtigt. 
 

De fremmødte rådsmedlemmer giver alle udtryk for, at de store sparekrav der 
bliver stillet sygehusvæsenet påvirker dagligdagen. Alle ønsker, at 
Specialuddannelsen fortsætter, men ikke alle kan bruge deres pladser på hold 
13. 

  
NÅN: Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg er 
blevet til PC-København. Der er ansat ca. 700 årsværk. Vil bruge deres 2 
pladser (hold 13) på uddannelsen, på trods af sparekrav på ca. 25 mill.kr. (Der 
er efterfølgende besluttet kun at sende 1 fra PC København). 

 
JR: Orienterer om, at hold 12 er godt i gang med uddannelsen. 

 
BKK: Ankesag fra hold 11 blev afsluttet den 20. oktober 2009. 
Specialuddannelsen har udgifter på ca. kr. 10.000,00 til en ankesag. 
Formuleringen ”i skriftlig tilbagemelding til studerende” kommer på 
dagsordenen til mødet i Det Koordinerende Landsråd i marts. Formuleringen 
giver anledning til klage- og ankesager. Det er andet år formularen har været i 
brug. På landsplan har formuleringen været brugt til klager og ankesager. 
Begge år har der været en klage og ankesag på landsplan. 
 
Konklusion: Flere af områderne har ændringer i strukturen, derfor skal 
centrene sende ajourførte organisationsplaner til specialuddannelsen. 
 
 

Ad 2: Orientering fra formand for specialuddannelsesrådet ved næstformand 
Nete Maltha (NM) 
 
a) Orientering fra møde i Det Koordinerende Landsråd (DKL) 
Der er først den 4. januar udsendt referat fra ovenstående møder. Referaterne 
er ikke godkendt. Derfor udleveres dagsorden til rådsmedlemmerne. 
Referaterne eftersendes, når de er blevet godkendte. 
 
BKK orienterede fra mødet ud fra dagsordenspunkterne.(Bilag 1a) 
 
Margit Asser(MA) og Tove Pank(TP) arbejder med funktionsbeskrivelse, idet 
Uddannelsesregion Øst havde indsigelse til ordet funktionsbeskrivelse, skal 
ændres til kompetencebeskrivelse. Når ændringerne er klar, skal 
kompetencebeskrivelsen sendes til høring. 
 
Vedrørende den specialuddannede sygeplejerskers funktionsområde, 
arbejdes der med et nyt udkast. Ordet legitimere bliver rettet til organisatorisk 
understøtte og synliggøre den specialuddannede sygeplejerskers 
funktionsområde. 
 
Drøftelse af udkast Meddelelse nr. 2. Der var enighed på landsplan om, at 
niveauet var sat for højt. 
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Punkt 5 på den udleverede dagsorden (bilag 1): 
Orientering og godkendelse af pjecen. Vær opmærksom på, at 
specialuddannelsen, hold 13, starter den 9. august 2010. Det er 1 uge senere 
end vi tidligere har gjort. 
Godkendt referat fra Det koordinerende Landsråds møde den 28.10.2009. 
Ref. godk. 15.01. 2010.(Bilag 1b). 
 
 
b) Drøftelse fra mødet i Det Koordinerende Landsråd og 

Sundhedsstyrelsen 
 
BKK orienterede fra mødet ud fra dagsordenspunkterne. (Bilag 2a) 
 
Punkt 2 og 3 på dagsordenen (bilag 2): 
Vedrørende udkast til Meddelelse nr. 2, var denne ikke egnet. Ifølge 
Sundhedsstyrelsen skal uddannelse opdateres, der skal udarbejdes en 
justeret bekendtgørelse, og det skal ske inden for rammerne. 
 
Punkt 6 på dagsordenen (bilag 2): 
Orientering vedrørende Specialuddannelsen, region Nord og region Syds, 
rekruttering af Norske sygeplejersker til Specialuddannelsen – udløste en ny 
drøftelse i rådet. 
 
Konklusion: Det blev aftalt, at punktet skal drøftes på næste møde den 19. 
marts 2010. 
Hvordan forholder specialuddannelsesrådet sig i uddannelsesregion Øst til at 
få norske sygeplejersker med på specialuddannelsen. (På mødet den 25. 
september 2009 var der ikke opbakning fra specialuddannelsesrådets 
medlemmer i uddannelsesregion Øst). 
 
Godkendt referat af møde samme dag mellem Det koordinerende Landsråd 
og Sundhedsstyrelsen. Ref. godk. 15.01. 2010. (Bilag 2b). 
 
 
 

Ad 3: Orientering om arbejdsgruppen vedr. den kommende justering af 
bekendtgørelsen v/BKK: 

 
Arbejdsgruppen er Det Koordinerende Landsråd.  
1. planlægningsmøde afholdes den 29. januar 2010. 
Tidsrammen for udarbejdelse af justeringen er 1 til 1½ år. 
Vi regner med, at kunne bruge den justerede bekendtgørelse + ny 
uddannelsesordning fra hold 14. 
BKK udleverede bekendtgørelse nr. 91 af 07/02/2008 Gældende. 
Bekendtgørelse om specialuddannelsen i kræftsyge. (Bilag nr. 3). 
Rådsmedlemmerne gøres opmærksom på adgangsbetingelserne ”§3 1) 
Eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje, samt i 
videnskabsteori – og metode på diplomniveau. 
 
 
 
 



 
Ad 4: Orientering om det kommende hold 13 v/BKK. (Materiale er udsendt 

fredag den 18. december 2009) 
 
a) Deltagerpris 
BKK redegjorde for kvoten. Region Sjælland har 5 pladser. Region 
Hovedstaden har 15 -17 pladser. 
Pris ved 20 studerende på holdet = kr. 80.000,00 
Pris ved 21 studerende på holdet = kr. 76.200,00 
 
Beløbet deles op i 2 rater: 
 20 studerende 21 studerende 
1. rate 37.000,00  35.000,00 
2. rate 43.000,00  41.200,00 

 
I alt kr. 80.000,00  76.200,00 
 
BKK: Gør opmærksom på, at prisen bliver højere for dem, der har studerende 
med på specialuddannelsen, jo færre deltagere der kommer på holdet. 
 
UBJ/JMJ: Foreslår, at specialuddannelsesrådet inviterer udviklingschefer og 
vicedirektør Eva Borg til et temamøde, for at fortælle om specialuddannelsen 
 
Konklusion: De fremmødte specialuddannelsesrådsmedlemmer giver udtryk 
for, at Specialuddannelsen er en uddannelse, der skal prioriteres. Men i disse 
tider med den økonomiske afmatning, er det svært at få de økonomiske midler 
til at ”række”. 
I Region Hovedstaden bliver der holdt møder med udviklingscheferne, og der 
er enighed om, at selv om mødernes indhold er af en anden karakter, så vil 
rådsmedlemmerne forsøge, at få lydhørhed på mødet om vigtigheden af, at 
specialuddannelsen bliver prioriteret. 
 
 
b) Informationsmøde for studerende og nærmeste leder 
BKK gør opmærksom på, at det er arbejdspladsen, der ansætter/optager 
studerende til specialuddannelsen ifølge den aftalte kvote (hold 13 - 
2010/2011). 
Husk ansøgningsfristen er den 15. marts 2010 – her i Specialuddannelsen. 
 
c) Møde for kontaktpersoner/kliniske uddannelsesplanlæggere 
Titlen ”kontaktpersoner” er ændret til Kliniske uddannelsesplanlæggere. Der 
er møde den 21. april 2010, kl. 09.30 – 12.00 for de kliniske 
uddannelsesplanlæggere. Informationsmateriale 2010-2011. (Bilag 4). 
 

 
Ad 5: Orientering fra de studerende på hold 12 v/Jane Rasmussen 

a) hvornår kommer de nye pc’ere til grupperummene 
 
BKK: Der vil være 4 pc’ere af nyere dato klar til hold 12  
Når modul 4 starter mandag den 8. februar 2010. 
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b) forslag til receptionen for hold 12 bliver den 20. august 2010 

 
JR: Det er foreslået, at der afholdes reception for hold 12 den 20. august 
2010. MA spørges om hun kan holde talen denne dag. Ellers vil rådsmedlem 
MH gerne, hvis det passer med kalenderen. Og som sidste prioritet 
næstformand NM. 
 
 

Ad 6: Orientering fra uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen 
a) Økonomi – hold 12 
Deltagerbetalingen er justeret på grund af, at beregningsgrundlaget er ændret 
således, at Region Hovedstaden betaler for den fastlagte kvote på 15 
studerende og ikke kun for de 10, der er på uddannelsen. Deltagerprisen ved 
21 studerende (15 fra Region Hovedstaden og 6 fra Region Sjælland) er på 
kr. 76.200,00 pr. studerende. 
Region Hovedstaden har ved 1. rate betalt kr. 81.000,00 for lidt og Region 
Sjælland har betalt kr. 57.000,00 for meget. 
Dette vil blive reguleret ved betaling af 2. rate i januar 2010. Notat af 5. januar 
2010 vedr. økonomi. (Bilag 5). 

 
b) Status – hold 12 
1 studerende stoppet på grund af personlige årsager i november 2009.  
15 studerende været til intern prøve. Alle bestod. Det faglige niveau på holdet 
ligger rigtig godt. 
Teorimodul 3 er afviklet i december med 16. studerende. På modul 3 startede 
en studerende fra hold 11. Stoppede midlertidigt på hold 11, på grund af en 
ulykke. 
På modul 4 starter en studerende fra hold 10. Mangler obligatorisk øvelse 2 
samt afsluttende eksamensopgave. Har bestået klinisk uddannelse. 
Herefter er holdet på 17 studerende.  
Der mangler fortsat 1 studerende fra hold 11, der har dispensation til at gøre 
uddannelsens færdig. Mangler obligatorisk øvelse 2 og afsluttende 
eksamensopgave.  

 
c) Opgavevejledere 
Der mangler fortsat opgavevejledere. BKK sendte i efteråret e-mail til jer. 
Lige p.t. er der opgavevejledere til de 17 studerende. 
 
BKK: Der er møde for opgavevejlederne den 24. oktober 2010. 

 
Konklusion: Flere af rådsmedlemmerne vil ”gå tilbage” for at finde nogle 
opgavevejledere i deres respektive afsnit/afdelinger. 
 
d) Temadag for specialuddannede sygeplejersker i Region Hovedstaden 
Onsdag, den 17. marts 2010 afholdes der en ½ temadag for 
specialuddannede sygeplejersker. Rehabilitering. Programmet er udsendt til 
tidligere specialuddannede sygeplejersker fra Region Hovedstadens psykiatri. 
Endvidere er hold 12 inviteret med. 
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Ad 7: Eventuelt 

NÅN: 14. januar 2010 bliver der afholdt sygeplejesymposium for psykiatriske 
sygeplejersker. 

 
UBJ: Ledende oversygeplejerske Vibeke Juhl har opsagt sin stilling. Hun er 
suppleant i Specialuddannelsesrådet. Når der er fundet en ny suppleant, får vi 
besked fra UBJ. 
Fortegnelsen over repræsentanter og suppleanter i Specialuddannelsesrådet 
for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, 
Uddannelsesregion Øst, går rundt, idet der er mange rettelser. Det aftales, at 
oversigten over rådsmedlemmer bliver tilrettet og udsendt med referatet (se 
bilag 6). 
 
På mødet udleveres Sundhedsstyrelsens notat vedr. Specialiseringer i 
sygeplejen – udvikling af en fælles begrebsramme. 2009.(Bilag 7). 
 

Vedlagte bilag: 
Bilag 1a: Dagsorden for møde i Det koordinerende Landsråd ved 

specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje og 
Sundhedsstyrelsen fra den 28.10.09. 

 
Bilag 1 b: Referat fra Det koordinerende Landsråds møde den 28. oktober 

2009. 
 
Bilag 2 a: Dagsorden for møde mellem Det koordinerende Landsråd og 

Sundhedsstyrelsen. 
 
Bilag 2 b: Referater fra Det koordinerende Landsråds møde 28.10.2009 og 

mødet samme dag mellem Det koordinerende Landsråd og 
Sundhedsstyrelsen (ref.godk. 15.01.2010). 

 
Bilag 3: Bekendtgørelse om specialuddannelse i kræftsygepleje. (BEK nr 

91 af 07/02/2008 Gældende) 
 
Bilag 4: Informationsmateriale vedrørende planlægning af kliniske 

uddannelsesforløb for studerende på specialuddannelse for 
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, uddannelsesregion Øst, 
hold 13, perioden 2010-2011. 

 
Bilag 5: Økonomi hold 12, Specialuddannelsen for sygeplejersker i 

psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst. 
 
Bilag 6: Fortegnelse overrepræsentanter og suppleanter i 

Specialuddannelsesrådet for specialuddannelse i psykiatrisk 
sygepleje, Uddannelsesregion Øst 

 
Bilag 7: Specialiseringer i sygeplejen. 
 
Referent 
Jette Emerek Nielsen 
Sekretær 
Specialuddannelsen 
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