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Sted Psykiatrisk Center Sct. Hans, Mødelokale 103, Bygning 147, 1.sal 
 
Repræsentanter 
Stilling/Navn Institution Region
Konst.centerchef Margit Asser (MA)(deltog til kl. 11.10) Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstaden
Vicedirektør Nete Maltha (NM) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland
Udviklingschef Jytte Andersen (JA) -suppleant Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden
Udviklingschef Ulla Branner Jespersen (UBJ) Psykiatrisk Center Frederiksberg Region Hovedstaden
Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen (NÅN) Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden
Klinisk oversygeplejerske Doris Møller Jørgensen (DMJ) Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstaden
Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen- fra kl. 11.00 (IN) Psykiatrien Vordingborg Region Sjælland
Uddannelseskonsulent Tine Krogh Petersen (TKP) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland
Studerende Jane Rasmussen (ARH) Hold 12-Udd.region Øst Repr. Studerende
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK) Specialuddannelsen 
Afbud  
Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) Psykiatrisk Center Bornholm Region Hovedstaden
Udviklingschef Marianna Hansen (MH) Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden
Udviklingschef Michael Pedersen (MP) Psykiatrisk Center Glostrup, B & U Region Hovedstaden
Centerchef Kristen Kistrup (KK) Psykiatrisk Center Frederiksberg Region Hovedstaden
 
 
Ad 1: Gensidig orientering 
 Fortegnelsen over repræsentanter og suppleanter i Specialuddannelsesrådet 

blev tilrettet. Fortegnelsen vedlagt. (Bilag 1). 
 
UBJ orienterede om, at Britta Mogensen er suppleant i Specialuddannelsesrådet 
for UBJ. 
DMJ vender tilbage med, hvem der er repræsentant og suppleant for det 
område, hun repræsenterer. 
 
MA foreslog nyt punkt til dagsorden – ”udvidelse” af rådet med 2 
repræsentanter, 1 fra Region Hovedstaden og 1 fra Region Sjælland.  
Enighed om, at punktet bliver behandlet under punkt 3. 
 
BKK orienterede om specialuddannelsens nye mail adresse. 
Specialuddannelsen har også fået ny hjemmeside. Fysisk bliver siden 
administreret i Region Midtjylland – Viborg, af sekretær Trine Christensen. 
Opbygningen er anderledes end på den gamle hjemmeside, og bygget op 
efter det koncept Region Midtjylland har på hjemmesiden. Fremover vil man 
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på hjemmesiden for uddannelsesregion Øst, bl.a. kunne orienteret sig om 
Specialuddannelsesrådet. 
 
17. marts 2010 blev der for 1. gang afholdt en ½-temadag for 
specialuddannede sygeplejersker ansat i Region Hovedstaden. Emnet var 
Rehabilitering. Der var 60 tilmeldte. Der arbejdes på, at dagen afholdes 1 
gang årligt. 
Flere af rådsmedlemmerne gav udtryk for, at mange af de inviterede 
efterfølgende havde givet udtryk for, at dagen havde været givende. 
MA foreslog, at udviklingscheferne også blev inviteret, og at det blev en hel 
dag. 
NM tilkendegav, at det kunne være spændende, hvis de to regioner kunne 
samles om sådan en dag. 
 
MA oplyser, at hun bliver nødt til at forlade mødet kl. ca. 11.10, hvorefter 
næstformand Nete Maltha tager over. 
 
 

Ad 2: Orientering om drøftelse af det kommende hold 13 v/BKK og MA 
 

a) Antal pladser incl. deltagerpris 
 
Pr. dags dato er der indkommet 14 ansøgninger. 9 fra Region Hovedstaden 
og 5 fra Region Sjælland. Specialuddannelsen afventer herudover 3 fra 
Region Hovedstaden (Glostrup, Hvidovre og Sct. Hans). 
Kvoten fra 1998, er beregnet sådan, at det skifter mellem lige (15 deltagere fra 
Region Hovedstaden) og ulige hold (17 deltagere fra Region Hovedstaden).  
Det kommende hold 13, er et ulige hold. 
Priserne for det kommende hold 13 er som følger: 
 
Antal studerende  Pris 
20   80.000,00 
19   82.925,00 
18   86.850,00 
17   91.230,00 
16   96.160,00 
15                    101.759,00 
14 108.140,00 
 
Som det fremgår af ovenstående er prisen pr. studerende afhængig af, hvor 
mange der er på holdet. Det betyder, at Region Sjælland, som har opfyldt sin 
kvote på 5 studerende skal betale forholdsvis mere for pladserne, fordi Region 
Hovedstaden ikke opfylder sin kvote. 
 
Specialuddannelsens udgifter til løn, undervisning, administration/drift bliver 
betalt via deltagerbetalingen. Det er kun de variable udgifter, der kan trækkes 
fra i omkostningerne. BKK vil gennemarbejde det kommende budget for hold 
13 med henblik på, at deltagerprisen kan blive mindre. 
 
Rådsmedlemmerne gav udtryk for, at den økonomiske situation stadig er 
meget belastende i afsnittenes hverdag. I dette forum blev der givet udtryk for, 
at det vil være ødelæggende for sygeplejen, hvis ikke Specialuddannelsen for 
psykiatriske sygeplejersker fortsætter. Der blev orienteret om, at der havde 
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været afholdt møde med udviklingscheferne og Eva Borg, hvor vigtigheden af 
Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker endnu engang var blevet 
tilkendegivet.  
 
Der kom en drøftelse af kvoten fra 1998. Region Hovedstaden er i gang med 
en undersøgelse af, hvordan en fremtidig fordeling skal se ud. Følgende blev 
nævnt, som evt. fremtidig fordeling: 
 

Psykiatrisk Center Deltagere 
Nordsjælland 2 – 3 
Gentofte 0 – 1 
Ballerup 1 
København 1 – 2 
Amager 1 
Frederiksberg 1 
Hvidovre 1 
Glostrup 1 – 2 
Sct. Hans 3 
Bornholm Byder ind, når de har 1 
Glostrup, B & U 1 – hvert 2. år 
 
MA foreslår, at Region Hovedstaden og Region Sjælland genforhandler den 
fremtidige kvote. 
 
BKK er af Psykiatrien Region Hovedstaden blevet inviteret til en 
temaeftermiddag den 20. maj 2010 om Kompetenceudvikling. 
Temaeftermiddagen er for udviklingscheferne i Region Hovedstaden. Udover 
BKK er der også inviteret en repræsentant fra Diplomuddannelsen 
v/Professionshøjskolen Metropol og 1 repræsentant fra Masteruddannelsen. 
Dags dato kender BKK ikke programmet for temaeftermiddagen. 
 
Konklusion: Der arbejdes intenst på at få flere med fra Region Hovedstaden, 
idet det ikke er rimeligt, at Region Sjælland ”skal straffes” for at opfylde sin 
kvote. MA giver Specialuddannelsen besked hurtigst muligt, vedrørende 
status om Region Hovedstadens antal deltagere til hold 13. 
Specialuddannelsen kan først derefter sende breve ud til det kommende hold. 
 
b) Orientering til Specialuddannelsesrådet om, hvem der er kliniske 
uddannelsesplanlæggere for de kommende studerende på hold 13 
 
BKK orienterede om, at Specialuddannelsen skal have orientering om, hvem 
der er klinisk uddannelsesplanlægger for den studerende.  
 
Den 21. april er der planlagt møde for de kliniske uddannelsesplanlæggere. 
Dagsordenen udsendes snarest muligt. 
 
Konklusion: På mødet kom de kliniske uddannelsesplanlæggere på plads. Der 
mangler besked fra følgende 2 centre:  
PC Nordsjælland: Her undersøger JA om det fortsat er Jim Bille.  
PC København: Her undersøger NÅN om det er Carl Johan Heickendorf. 
PC Ballerup og Retspsykiatrisk Center Glostrup: Her undersøger BKK, hvem 
der skal være klinisk uddannelsesplanlægger. 
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Ad 3: Orientering fra formand for specialuddannelsesrådet v/MA: 
 

BKK uddelte kopi af til dagsorden til mødet i Det Koordinerende Landsråd – 
26. marts 2010, kl. 10.00-12.15. Mødet fortsætter fra kl. 12.15-14.30 med 
deltagelse af censormandskabet, ”udkast” til dagsorden uddelt. 
BKK uddelte kopi af godkendt referat af ekstraordinært møde i Det 
Koordinerende Landsråd den 29. januar 2010. 
 
Der bliver annonceret efter nye beskikkede censorer i Sygeplejersken. 
Ansøgningsfristen er den 3. maj 2010. Censorperioden er fra 01. januar 2011 
til den 31. december 2014. Alle nuværende beskikkede censorer skal søge på 
ny. 
 
Tilbagemelding fra censorerne til de studerende ved afsluttende 
eksamensopgaver vil blive drøftet. Formularen skal ændres eller bortfalde. 
Der har i de 2 år formularen har været brugt, været klage og ankesag hvert år. 
Der bliver klaget og anket over, at formuleringen ikke svarer til den karakter, 
der er givet. 
I Uddannelsesregion Øst har det, i de sidste 2 år, resulteret i en ekstraudgift 
på ca. kr. 10.000, 00 pr. ankesag. 
 
 

Ad 3-ekstra punkt: Udvidelse af Specialuddannelsesrådet 
 
MA ønskede Specialuddannelsesrådet udvidet med 2 repræsentanter.  
1 fra Region Hovedstaden og 1 fra Region Sjælland. 
Dette indebærer, at forretningsordenen skal tilrettes. 
 
Konklusion: Det blev besluttet at udvide rådet med 2 repræsentanter. Fra 
Region Hovedstaden - vicedirektør Eva Borg.  
NM vender tilbage med navnet på repræsentanten fra Region Sjælland. 
Der skal også udnævnes 2 suppleanter – 1 for vicedirektør Eva Borg og 1 for 
repræsentanten i Region Sjælland. 
OBS! Specialuddannelsen skal have besked om suppleantens navn, adresse, 
tlf.nr., og e-mail. 
Tilrettet forretningsorden vil blive sendt til rådsmedlemmer og suppleanter. 
(Bilag 2). 

 
Ad 4: Orientering fra arbejdsgruppen vedr. justering af bekendtgørelsen v/BKK 

Arbejdsgruppen består af de 3 koordinatorer og formand for Det 
koordinerende Landsråd (KDL) sygeplejedirektør Ole Ryttov. 
Ifølge aftale med Sundhedsstyrelsen bruges kræftsygeplejerskernes 
bekendtgørelse som inspiration. Arbejdsgruppens 2. udkast skal fremlægges 
på KDL - mødet den 26. marts.  
Den 31.maj skal KDL holde møde med Sundhedsstyrelsen. Her vil det 
foreløbige udkast blive drøftet med Sundhedsstyrelsen. 
Planen er, at den nye bekendtgørelse er gældende fra hold 14 (august 2011). 
Vær opmærksom på ændrede adgangsbetingelser: 
Eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller 
Eksamen i sygepleje samt 
Videnskabsteori og – metode på diplomniveau. 
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Kommissoriet er endnu ikke tilrettet og godkendt. 
 

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

a) Annoncering for Specialuddannelsen 
 
De studerende opfordrer Specialuddannelsen til at annoncere, når det er tid til 
at søge ind på Specialuddannelsen. Som interesseret sygeplejerske kan det 
være svært at finde ud af, hvornår og hvordan, der skal søges.  
 
BKK: De 3 koordinatorer har afholdt møde med Hanne Jacobsen, redaktionen 
for tidsskriftet Psykiatrisk Sygepleje. 
Der arbejdes på, at de 3 koordinatorer udarbejder en artikel 1 gang årligt om 
specialuddannelsen i det nummer, der udkommer i september, samt at der 
kommer en ”form for” annonce om – nu er det tid til at søge på 
Specialuddannelsen - i det nummer, der udkommer i december.  
 
b) Ønske om skriftlig tilbagemelding på opgaverne fra opgavevejlederne 
De studerende ønsker at få en skriftlig tilbagemelding på deres opgaver, for at 
få en mere nuanceret tilbagemelding. Det er meget forskelligt hvordan 
opgavevejlederne giver tilbagemelding, og hvad de giver tilbagemelding på. 
Konklusion: Der blev foreslået annoncering via de 2 regioners intranetsider. 
F.eks. at det kom til at ligge under ”uddannelser” for personalet med link til 
Specialuddannelsen. 
 
BKK har indkaldt opgavevejlederne til møde den 24. marts 2010. Der er et 
punkt på dagsordenen omhandlende opgavevejlederfunktionen. Det aftales, at 
Specialuddannelsesrådet fremover får tilsendt dagsordener til møde med 
opgavevejlederne og de kliniske vejledere.  
Dagsorden – opgavevejledermøde 24. marts 2010 (bilag 5) og dagsorden – 
kliniske vejledere 25. marts 2010 (bilag 6) vedhæftes. 
 
BKK orienterede om, at der er afsat 4 timer til vejledning. Sidste ½ time kan 
bruges på tilbagemelding. Opgavevejlederne får 1.000,00 kr. pr. opgave på de 
2 obligatoriske opgaver. 
 
Konklusion: Det blevet aftalt, at punktet sættes på dagsorden til næste møde i 
Specialuddannelsesrådet den 24. september 2010. 
 
c) Præsentationsbeskrivelse i uddannelsesafsnit 

 De studerende efterlyser ajourførte præsentationsbeskrivelser i 
uddannelsesafsnittene. Flere steder er de langt fra ajourførte. 

 
 BKK orienterer om, at det er uddannelsesplanlæggernes opgave at ajourføre 

præsentationsbeskrivelserne. Dette skal ske, når det kliniske 
uddannelsesforløb for den studerende skal godkendes.  

 
TKP orienterede om, at Region Sjælland har information om hvert enkelt afsnit 
på intranettet. Men dette kan dog ikke erstatte præsentationsbeskrivelserne.  
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 d) Børneattester ved klinik i B & U 
 Det er uddannelsesplanlæggerens ansvar, at der bliver udfærdiget 

børneattester. 
 

Ad 6: Orientering fra uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen 
a) Status – hold 12 
Der er 17 studerende på holdet.  
De studerende er i gang med obligatorisk øvelse 2, som skal afleveres 12. 
maj 2010, og herefter er det den afsluttende eksamensopgave, som skal 
afleveres 23. juni 2010. 
Alle på holdet har bestået obligatorisk øvelse 1. 
Niveauet på holdet er rigtig godt. De er kreative, og arbejder godt både i 
klasseundervisning og i gruppearbejder. 
 
b) Drøftelse af Implementeringsdagen – sidst i modul 5 for studerende 

og nærmeste leder. Skal den fortsætte som planlagt? 
 
BKK ønsker rådets tilkendegivelse af, om ovenstående møde skal fortsætte. 
 
Konklusion: Rådsmedlemmerne går helt klart ind for, at BKK skal fortsætte 
med at afholde ovenstående møde, ud fra samme manuskript som de tidligere 
år. 

 
Ad 7: Drøftelse af, hvordan forholder Specialuddannelsesrådet sig i 

Uddannelsesregion Øst til at få norske sygeplejersker på 
Specialuddannelsen. (Punkt 2 b fra Specialuddannelsesrådsmødet den 
8. januar 2010). 

 
Rådsmedlemmerne giver udtryk for, at det er en god idé, at forsøge at få 
norske sygeplejersker til Specialuddannelsen, ud fra følgende betingelser: 
- at de får en dansk autorisation som sygeplejerske 
- at den kliniske uddannelse foregår i Norge, jævnfør gældende 

Uddannelsesordning og Studievejledning, Uddannelsesregionerne Nord, 
Syd og Øst, samt hvor de kliniske uddannelsessteder skal godkendes 
ifølge præsentationsbeskrivelserne i uddannelsesregion Øst. 

 
Konklusion: Det aftales, at BKK undersøger i hvilke medier der kan 
annonceres. 

 
 
Ad 8: Eventuelt 
 
 Der var intet til punktet. 
 
 
Næste møde: fredag den 24. september 2010.   
 
Møderække for møder i 2011 foreslås til følgende datoer: 
 
Fredag, den 14. januar 2011 
Fredag, den 18. marts eller 25. marts 2011 
Fredag, den 23. september 2011 
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