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Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for 
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst – 4. november 2011, 
kl. 09.30-12.00 
 
 
 
Sted Psykiatrisk Center Sct. Hans, Mødelokale 143, Administrationsbygningen, 1.sal 
 
Deltagere 
Stilling/Navn Institution Region
Vicecenterchef Margit Asser (MA) Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstaden
Udviklingschef Susanne Andersen (SA) Psykiatrisk Center Hvidovre Region Hovedstaden
Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen (NÅN) Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden
Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) Psykiatrisk Center Bornholm Region Hovedstaden
Udviklingschef Britta Mogensen (BM) Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstaden
Udviklingschef Marianna Hansen (MH) Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden
Ledende oversygeplejersjkeTove Kjærbo (TK) Psykiatrisk Visitationsklinik Region Sjælland
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen (KHJ) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland
Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN) Psykiatrien Vordingborg Region Sjælland
Uddannelseskonsulent Tine Krogh Petersen (TKP) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland
Studerende Susanne Winkel (SW) Hold 14-Udd.region Øst Repr. Studerende
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK) Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst
Afbud  
Vicedirektør Eva Borg Psykiatrien Region Hovedstaden
Udviklingschef Inge Laugesen Psykiatrisk Center 

Ballerup/Gentofte 
Region Hovedstaden

  
  
 
 
Ad 1: Velkommen til nyvalgte Specialuddannelsesrådsmedlemmer, samt Valg 

af formand og næstformand, jævnfør Forretningsorden §5 (bilag 1a). 
Fortegnelse over repræsentanter og suppleanter i 
Specialuddannelsesrådet (bilag 1b) v. Margit Asser (MA). 
MA bød velkommen og herefter var der en kort præsentationsrunde. MA blev 
valgt til formand og KHJ er næstformand indtil vicedirektøren i Region 
Sjælland tiltræder. 
Fortegnelsen over repræsentanter og suppleanter er vedhæftet.  

 
Ad 2: Gensidig orientering: 
 BKK gjorde opmærksom på, at det sidste referat har forkert dato (14. januar 

2011), den rigtige dato for afholdelse af mødet var 18. marts 2011. 
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BKK gjorde opmærksom på ændrede adgangsbetingelser ved optagelse på 
Specialuddannelsen,gældende fra hold 15: 
1) Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerske eksamen på bachelorniveau 

eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen, samt et modul i en 
diplomuddannelse i videnskabsteori- og metode eller tilsvarende 
(uddannelsesordning s. 2). 

Ansøgningsfristen til Specialuddannelsen for hold 15 er 16. marts 2012. 
KHJ, IN og TK orienterede om organisationsændring i Region Sjælland 
gældende fra 1. oktober 2011 (organisationsplan vedhæftet).  
TKP fremsender retningslinier vedr. vilkår for sygeplejersker på 
specialuddannelsen udarbejdet af Region Sjælland (vedhæftet). 

 
Ad 3: Orientering og drøftelse af: 

a) specialuddannelsens fremtidige tilhørs-forhold i Uddannelseshuset 
Region Hovedstaden (MA og Britta Kruse Kristensen (BKK) 
MA orienterede om det nye HRU som er beliggende på Gentofte hospital. 
Specialuddannelsen skal i løbet af 2012 flytte til Uddannelseshuset, som 
bliver en enhed i HRU. BKK har været i mail kontakt med den nye direktør 
for HRU Søren Hartz.  BKK meddelte ifølge Søren Hartz, at selve 
undervisningen fortsat skal foregå i Roskilde, men ledelsen skal være i 
Gentofte. BKK udleverede organisationsplanen over det nye HRU 
(vedhæftet). KHJ foreslog, at begge regioner fortsat følger BKKs kontakt 
med Søren Hartz tæt.   

 
b) ajorføring af hjemmesiden www.specpsyksygeplejerske.dk (MA og 

BKK) 
BKK meddelte, at Region Midtjylland, som har ansvaret for 
Specialuddannelsens hjemmeside ikke mere kan varetage opgaven. Der 
var enighed om, at Region Midtjylland må finde en løsning. Hjemmesiden 
er ikke opdateret siden først på sommeren. 
Konklusion: MA går videre med dette til DKL, hvor der skal findes en 
løsning, så hjemmesiden fungerer/er ajour senest 15. december 2011. 

 
c) Det Koordinerende Landsråd (DKL) den 28. november 2011 

(Uddannelsesregion Øst har fra 1. juni 2011 formandskabet) (MA og 
BKK) 
Uddannelsesregion Øst har fra 1. juni 2011 overtager formandskabet. BKK 
orienterede om dagsorden til mødet den 28. november 2011 i DKL. BKK 
meddelte, at Helle Jørgensen ønsker et pkt. på dagsorden vedr. kvalitet i 
psykiatrien, KHJ kender til rapporten kvalitet i psykiatrien (rapporten er 
vedhæftet).  

 
Ad 4: Frafald hold 14 herunder deltagerpris, samt drøftelse af brug af pladsen 

til andre sygeplejersker, oprindelig deltagerliste vedhæftet som bilag 
(bilag 2) 
Deltagerpris pr. studerende hold 14 er: kr. 76,300,00. Det betales i to rater, 
første rate er på kr. 42,300,00 pr. studerende og anden rate er på kr. 
34,000,00 pr. studerende. Region Sjælland og Region Hovedstaden får 
refunderet de variable udgifter for de tre studerende, der er ophørt på 
uddannelsen, i alt kr. 6,700,00 pr. studerende. 
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BKK oplyste, at hold 14 startede med 20 studerende på holdet og indenfor 8 
uger, er der et frafald på 3, 2 fra Region Sjælland og 1 fra Region 
Hovedstaden. Årsagen til frafaldet, var af personlige årsager/hensyn til 
familien. 
Dette er meget uheldigt for arbejdsgiveren, der skal betale for en 
sygeplejerske, som ikke får uddannelsen.  
Ved frafald blev følgende drøftet: 

- at få en anden sygeplejerske på uddannelsen, såfremt det er muligt, 
da deltagerbetalingen skal betales. 

- Der var ikke tilslutning, til at arbejdsgiverne skulle have venteliste. 
Konklusion: Der var bred enighed om, at det er den enkelte arbejdsplads´ 
opgave, at klæde den studerende godt på.  
 

Ad 5: Orientering om godkendt uddannelsesordning af 14. september 2011, 
samt studievejledning (vedhæftet), herunder drøftelse af ”Forståelse af 
minimum 30 timers tilstedeværelsepr. Uge i klinikken 
(uddannelsesordningen side 2) (BKK) 
BKK: Uddannelsesordningen er nu bygget op med fokus på læringsudbytte, 
viden , Færdigheder og kompetence, som andre videregående uddannelser. 
Der er udarbejdet et ”arbejdspapir vedr. læringsudbyttet” som de studerende 
prøver af i uddannelsesperiode 1 (arbejdspapir vedhæftet ifølge aftale). 
Der har været uenighed i Uddannelsesregon Øst om forståelse af den nye 
formulering ”minimum 30 timers tilstedeværelse i klinikken”. DKL har drøftet 
forståelse af den nye formulering. BKK har udleveret et notat til de studerende 
og de kliniske vejledere. Notatet blev udleveret på mødet (vedhæftet). 
Konklusion: Notatet kan godkendes af rådet, MA og BKK går videre med 
dette punkt til DKL.  
 

Ad 6: Nyt tildelt opgavevejlederkorps (oversigt udleveres på mødet) (BKK) 
BKK: sendt mail ud vedr. manglende opgavevejleder på diverse centre. Den 
6. december 2011 har de studerende undervisning i opgaveskrivning, hvor 
opgavevejlederne vil blive inviteret med. 
 

Ad 7: Orientering fra de studerende på hold 14 ved Susanne Winkel (SW) 
a) Løn 
SW ønskede på vegne af de studerende fuldtidsløn, når man er på et fuldtids 
studie. Til dette kunne MA meddele, at det er ens egen arbejdsgiver, der skal 
kontaktes og tage stilling til dette.  
b) Trådløst netværk – nye computere 
De studerende har ønske om trådløst netværk, og MA kunne meddele, at det 
kommer der fra 1. januar 2012. Der er et ønske om nye computere, der er  
hurtigere, fordi studiet kræver, at de studerende kan gå ind på diverse 
databaser, for at hente forskningsartikler. MA: computerne er ikke det største 
problem, problemet er af generel karakter i hele Region Hovedstaden, alt 
”kører” langsomt. 
c) Ferie 
De studerende ønsker mere ferie under uddannelsen, for eksempel at rykke 
uddannelsens start, så den starter en uge før, for eventuelt, at kunne få 
efterårsferie samt nogle feriedage i forbindelse med vinterferieperioden. Til  
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dette kunne MA meddele, at ændringer kræver,at de andre regioner er med 
på det, samt dette er svært, når uddannelsen er cirkulærebestemt.  
 
Konklusion: MA: Vi kan ikke ændre på uddannelsens struktur nu, da den skal 
være ens på landsplan, og. Alle var enige om at forberede den enkelte 
studerende på, at strukturen nu engang er sådan som den er.  
 

Ad 8: Orientering fra uddannelseskoordinator (BKK) 
a) hold 13 afsluttende eksamensopgave og reception 
BKK: på hold 13 var der 3 ud af 17, der ikke bestod. Karakterskalaen blev 
brugt fra karakteren 12 til 00. Gennemsnittet på hold 13 var 5,83. De tre er i 
gang med første omprøve. Receptionen var vellykket, trods de problemer som 
trafikken gav os.  
b) hold 14 uddannelsesperiode 1 
Opstarten har været præget af at informationsmødet lå sent, 
uddannelsesordningen der ikke var godkendt samt studievejledningen, der 
først blev udleveret ved opstarten i august. De studerende på holdet er meget 
forskellige både i forhold til grunduddannelsen som sygeplejerske, samt at 
været enten produktorienteret eller være procesorienteret. Aldersmæssigt er 
den yngste 25 år og den ældste 55 år.  
BKK: har store udfordringer når der skal startes på uddannelsesperiode 2. 
Konklusion: Arbejdsgiverne forventer, at BKK tager fat i dem, såfremt der er 
problemer i forhold til de studerende, de har med på uddannelsen. 
c) drøftelse af klinisk uddannelsesplanlægger funktionen 
BKK: det har givet forsinkelser i forhold til den kliniske 
uddannelsesplanlægning, at der ikke blev holdt møde for kliniske 
uddannelsesplanlæggere i foråret. 
Konklusion: BKK indkalder til møde for klinisk uddannelsesplanlæggere i 
foråret, og gør opmærksom på vigtigheden, ved at deltage i dette møde. 
 

Ad 9: Foreslag til fremtidige møder i 2012 (3 møder kl. 09:30 – 12:00) 
Det blev besluttet, at vi fortsat skal holde mødet på en fredag. 
Hermed datoer for møder i 2012: 
Fredag den 27. januar  
Fredag den 23. marts  
Fredag den 14. september  
 

Ad 10: Evt 
 Der var ikke noget til eventuelt.  
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