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 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
 
 
 

Specialuddannelsen 
Psykiatrisk Center Sct. Hans 

Tofteparken, Bygning 147,1.sal 
Referat nr. 55 

Side 245 - 248 
MA/BKK/hm 

Referat til godkendelse (dato sætter vi på) 
Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for 
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst – 30. marts 2012, kl. 
09.30-12.30 
 

 
 
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
Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) 
 
Udviklingschef Helle Schnor (HS) supp. F. BM 

Psykiatrisk Center Bornholm  
Psykiatrisk Center Glostrup 

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden

Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen (KHJ) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland
Ledende oversygeplejerskeTove Kjærbo (TK)supp. F. HSD 
Uddannelseskonsulent Anne E. Rasmussen (AER) supp. F. TKP 

Psykiatrisk Visitationsklinik 
Psykiatrien Roskilde 

Region Sjælland
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 
Udviklingschef Marianna Hansen og suppleant 

 
Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden

Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen (NÅN) og supp. 
Fg. Udviklingschef Ane Grethe og suppleant 
Udviklingschef Britta Mogensen (BM) 
Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) 

Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk Center Ballerup/Gentofte 
Psykiatrisk Center Amager 
Psykiatrihuset 

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden

Region Sjælland
Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN) og supp. 
Uddannelseskonsulent Tine Krogh Petersen (TKP) 

Psykiatrien Vordingborg 
Psykiatrien Roskilde 

Region Sjælland
Region Sjælland

  
  

  
  

 
 
Ad 1: Gensidig orientering: 
 MA: Niels Aagaard Nielsen (NAN) er fra 14. maj 2012 ansat som 

udviklingschef på R (Retspsykiatrisk afd.) Psykiatrisk Center Sct. Hans. NAN 
bliver suppleant for Margit Asser. 

 KHJ: Ledelsen Psykiatrien Region Sjælland ved direktør Michael Werch-
Meister har besluttet, at KHJ fortsætter som næstformand i Specialud-
dannelsesrådet og som repræsentant i Det Koordinerende Landsråd (DKL), 
samt at vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) indgår som medlem i 
Specialuddannelsesrådet. Dette har medført, at KHJ har trukket sig som 
beskikket censor og formand for Censorformandskabet for 
Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. 

 Ajourføring af specialuddannelsesrådets repræsentanter og suppleanter. 
Listen er ajour i forhold til tlf. og email adresser. 
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 Konklusion: KHJ giver besked om hvem der er hendes suppleant. MA 

afventer besked fra Psykiatrisk Center København vedr. 
specialuddannelsesrådsmedlemmer. Revideret liste vedhæftet. 

  
Ad 2: Orientering fra formand Margit Asser (MA) 

a) Mødet den 10. februar2012 med enhedschef Anne Bondesen (MA og 
KHJ). 

MA har den 2. marts 2012 været til møde med de øvrige formænd for 
specialuddannelsesrådene i Region Hovedstaden, Hillerød. Her blev der 
drøftet hvad der foregår nu og i fremtiden i de forskellige specialuddannelser. 
F.eks. er sygeplejerskerne på specialuddannelsen i anæstesi, uddannelses-
ansat og placeres i HRU. MA oplyser, at specialuddannelserne er meget 
forskellige, og er ikke sammenlignelige. 
a) Møde den 10. februar 2012 med enhedschef Anne Bondesen (AB) 
(MA, KHJ og BKK). 
Specialuddannelsen bliver som aftalt fysisk på Psykiatrisk Center Sct. Hans. 
Det springende punkt var om uddannelseskoordinator og sekretær var til 
rådighed samme sted som uddannelsen fysisk er placeret og dermed sikre 
uddannelsens gennemførsel. Der vil ske en centralisering af økonomien. HRU 
er ved at udvikle en økonomimodel. Vedr. økonomi har Specialuddannel-
sesrådet det sidste ord. KHJ påpegede overfor AB, at Psykiatrien Region 
Sjælland er en del af Specialuddannelsen, at der skal være samspil med dem 
i forhold til afvikling af uddannelsen, ikke kun medtænke Psykiatrien Region 
Hovedstaden. 

´ SW: henviser til de studerendes skrivelse. Skrivelsen er udarbejdet, fordi de 
studerende gerne ville bidrage i debatten om uddannelsens placering, 
velvidende at der på mødet i Januar blev ”takket nej tak” til at de gjorde noget 
på nuværende tidspunkt. 
MA: Uheldigt at det kom ud nu, fordi problemerne var faldet på plads. 
Konklusion: Specialuddannelsen er fysisk placeret på Psykiatrisk Center Sct. 
Hans. Efter mødet den 10. februar 2012 er det besluttet, at det kommende 
hold 15 fortsat har uddannelseskoordinator og sekretær fysisk placeret på 
Psykiatrisk Center Sct. Hans. 

 
Ad 3: Orientering fra møder den 23. marts 2012 (KHJ og BKK) 

a) Møde i Det koordinerende Landsråd (DKL). 
KHJ orienterede fra den vedhæftede dagsorden, følgende blev kommenteret: 
 Danske regioners rapport ”Kvalitet i Psykiatrien”, samt den betydning for 
Specialuddannelsen:  
Alle 3 uddannelsesregioner har fokus på psykopatologien, gør det på 
forskellige måder. 

- Både på DKL mødet og dette møde kom der en drøftelse om: 
  er niveauet i forhold til psykopatologi højt nok på dem der starter   
  på specialuddannelsen. 
- De 3 uddannelseskoordinatorer har en forventning om at dem der 
  kommer på specialuddannelsen, kan psykopatologien, fordi den 
  skal bruges i forhold til kliniske problemstillinger, som er 
  uddannelsens udgangspunkt. 
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- Under Danske regioner er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, 
  hvor chefsygeplejerske Helle Jørgensen, region Nordjylland er 
  formand, øvrige medlem d.d. er Peter Trøjfeldt, Region Hoved-  
  staden. Hensigten er at arbejdsgruppen skal bestå af en læge og 
  en sygeplejerske fra hver Region. 

 De 5 regioners tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen råd for   
sygeplejerskers special- og videreuddannelse den 14. marts 2012. 
Gjort forskellig i de 5 regioner, men fælles for regionerne er: at alle 
værdsætter specialuddannelsen, vil gerne have flere på 
uddannelsen, samt at den faglige effekt af specialuddannelsen 
mærkes. 
 Fælles slutevalueringsskema på landsplan. De 3 uddannelses- 
koordinatorer har udarbejdet et evalueringsskema, der tog højde for 
evaluering på nationalt plan samt på lokalt plan. DKL har interesse i et 
slutevalueringsskema på nationalt plan, derfor er den lokale del taget fra. 
BKK: På lokalt plan, kan vi ikke bruge det slutevalueringsskema vi udarbej-
dede i 1999, foreslog at vi brugte den lokale del af det udarbejdede 
slutevalueringsskema. 
Konklusion på mødet: BKK sender den lokale del af spørge-  
skemaet ud til kommentar fra specialuddannelsesrådsmedlemmer. 
 DKL har følgende punkter til dagsorden til møde med 
Sundhedsstyrelsen den 1. juni 2012.  

 - revideret formular vedr. udenlandske ansøgere der ønsker 
 anerkendelse af udenlandsk specialuddannelse. 
- rapporten fra Danske Regioner ”Kvalitet i psykiatrien”. 
- opsamling vedr. Sundhedsstyrelsens ønske om registrering af 

     specialsygeplejersker i Sundhedsstyrelsen.  
- ønske om at der er deltagelse fra psykiatrien i Sundheds-    
  styrelsens råd for sygeplejerskers special- og videreuddannelse. 
- Sundhedsstyrelsens visioner vedr. uddannelser. 

Konklusion på mødet: Specialuddannelsesrådet havde ikke 
yderligere forslag til dagsordens punkter.  
 Under evt. på DKL mødet, foreslog Helle Jørgensen (HJ), at DKL 
udvides med 2 personer fra uddannelsesregion Øst, så de to 
vicedirektører også deltog i DKL møderne. Iflg. DKL forretnings-  
orden er det ikke muligt, da det er formand og næstformand i 
Specialuddannelsesrådet der deltager i DKL Ifølge cirkulære og 
bekendtgørelse er DKL og Specialuddannelsesrådet et fagligt udvalg ikke et 
strategisk udvalg. 
HJ forventes, at sætte punkter på til det næste møde i DKL. 

 
Punkt 3 b) Møde DKL og Censorformandskabet (KHJ og BKK). 

Uddannelsesregion Øst mangler en beskikket censor i censorformandskabet, 
da KHJ er fratrådt. Sekretariatet for DKL, nuværende Uddannelsesregion Øst, 
får sendt mail ud til de beskikkede censorer i Øst om valg til 
censorformandskabet.  
Tove Pank Uddannelsesregion Nord er fra 23. marts 2012 formand for 
censorformandskabet.  
Der vil i uge 20, 2013 blive afholdt temadag for censorer, hvor 
opgavevejledere også vil blive inviteret til at deltage. 
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Ad 4: Det kommende hold 15, 2012-2013 (BKK). 

a) antal deltagere 
Der er dagsdato 19 deltagere på hold 15, afventer fortsat 1 deltager til fra 
Region Sjælland (deltagerliste udleveret på mødet) vedhæftes. 
Der er 3 ud af de 19, der er i gang med diplom modul i videnskabsteori og 
metode (2 fra Region Hovedstaden og 1 fra Region Sjælland). De forventes 
færdige med modulet i maj 2012. De skal bestå modulet for at starte på 
specialuddannelsen. 
 
b) deltagerpris 
Ved 20 studerende kr. 78.500,00. 
Ved 19 studerende kr. 81.800,00. 
 
c) Indberetning af klinisk uddannelsesplanlægger for studerende til 
Specialuddannelsen, senest til mødet den 30. marts 2012 
Region Sjælland har indberettet kliniske uddannelsesplanlæggere. Region 
Hovedstaden, de tilstedeværende specialuddannelsesrådsmedlemmer, 
oplyste at dem der var klinisk uddannelsesplanlægger for hold 14 også er for 
hold 15. BKK vil rykke de centre, der mangler at oplyse klinisk 
uddannelsesplanlæggere. Mødet for kliniske uddannelsesplanlæggere 
mandag den 7. maj 2012 kl. 14:00 – 15:30. 
 

Ad 5: Forslag til drøftelse og godkendelse af rettelser til retningslinjer for 
opgavevejlederfunktion (BKK) 
Konklusion: forslaget blev godkendt træder i kraft med hold 15. 
 

Ad 6: Hvordan kan vi sikre, at specialsygeplejersken har kompetencer til at 
overtage flereområder fra læger i en tid, hvor vi mangler speciallæger 
inden for psykiatrien? (TK) 
TK: i disse tider hvor vi mangler speciallæger går sygeplejersker ind og 
varetager opgaver som læger tidligere har gjort. Giver specialuddannelsen 
sygeplejerskerne den  specailistviden de har brug for. 

 Uddrag fra diskussion af punktet: 
- Specialuddannelsen er en specialuddannelse, ikke en 

specialistuddannelse. 
- Specialuddannelsen er en overbygning  
- Uddannelsen er ikke bygget op som analog med speciallæge 

uddannelsen. 
- Specialuddannelsen skal sørge for at have sygeplejen i front. 
- Øge PR der er omkring specialuddannelsen. 

Konklusion: drøftet forskellige perspektiver, hvad uddannelsen kan bruges til 
samt hvad indholdet er. 

 
Ad 7: Orientering fra de studerende (SW) 

a)Computere – de er 10 min. Om at starte op og det kan derfor ikke nås i 
pauserne, ønsker nyere computere og nyt software. 
IT i Region Hovedstaden er overtaget af JMT, problemet med langsomme 
pcére og software af ikke nyere dato, er et kendt problem i Region 
Hovedstaden. MA: problemet kan ikke løses. 
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b)ønske om at titlen som psykiatrisk sygeplejerske er forbeholdt dem, 
der har gået på specialuddannelsen. 
HS: Alle sygeplejersker der arbejder i psykiatrien, hedder psykiatriske 
sygeplejersker, 
KHJ foreslog at de kunne gå til fagforeningen med deres ønske. 
Konklusion: Specialuddannelsesrådet kan ikke anbefale de studerendes 
ønske. 
 
c) orientering: holdet har diskuteret muligheden for at der laves et 
landsdækkende/regionsdækkende netværk for psykiatriske 
sygeplejersker, til vidensdeling, osv.  

 KHJ anbefaler at de kontakter Fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker. 
 

d)Orientering: brev fra de studerende angående forslag om at flytte 
uddannelseskoordinator og/eller udddannelsen til HR 
Uddannelseshuset, Gentofte. 
Se ad. 2, a. 
 

Ad 8: Orientering fra uddannelseskoordinator (BKK) 
a) status hold 14. 
Der er fortsat 17 studerende på holdet. Obligatorisk opgave 1 er bedømt, 2 
skulle omarbejde dele af opgaven. Alle er nu bestået. 
Sidste dag på teoriperiode 3 er 30. marts 2012, hvor de nu bl.a. skal have 
fokus på kvalitetsudvikling.  
Holdet er arbejdsomme og er godt forberedt til undervisningen. 
 
b)Reception hold 14, fredag den 24. august 2012 kl. 14-16. 
Orientering om receptionen. MA har ferie, kan derfor ikke holde tale, afventer 
tilbagemelding fra næstformand KHJ. 

 
Ad. 9: Evt. 

BKK tager til Stockholm i uge 38 til Horatio: European Festaival of psychiatric 
Nursing. 

 Specialuddannelsesrådsmødet sluttede kl. 1130. 
Næste møde i specialuddannelsesrådet er fredag den 14. september 2012 kl 
09:30 – 12:00. 

 
 
 
Referent: BKK 
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