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Referat godkendt den 21. februar 2012 
 
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
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  
Centerchef Jette Melander-Jensen og suppleant Psykiatrisk Center Bornholm og Bu 

Glostrup 
Region Hovedstaden

Ledende oversygeplejersjkeTove Kjærbo Psykiatrisk Visitationsklinik Region Sjælland
Udviklingschef Marianna Hansen og suppleant Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden
Udviklingschef Anne Grete og suppleant Psykiatrisk Center Ballerup/Gentofte Region Hovedstaden
  
  
 
 
Ad 1: Gensidig orientering: 
 KHJ: Den nye vicedirektør for Psykiatrien Region Sjælland, Hanne Svejstrup 

Demant tiltræder 1. februar 2012. KHJ fortsætter som næstformand for 
Specialuddannelsesrådet indtil alt er på plads i Region Sjælland. 

  
Ad 2: Orientering fra formand Margit Asser (MA) 

a) Det Koordinerende Landsråd (DKL), spørgsmål til referatet af 28. 
november 2011 (bilag 1). 

a) MA meddeler at strukturen på tre uddannelsessteder i landet skal være 
ens, det er besluttet. MA påpeger, at der har været lidt fejl fra Region 
syddanmark, hvor de skilder sig ud på strukturen og at der havde været stor 
diskussion på sidste DKL møde. 
KHJ gjorde opmærksom på, at uddannelsesregion Nord påtager sig opgaven 
med opdatering af hjemmesiden. BKK har været i Århus og kan meddele, at 
hjemmesiden er i orden, nu mangler kun små detaljer. Prisen for hjemmesiden 
er kr. 4.080,00 pr år. Det indebærer 3 timers forbrug pr. uge, så i alt kr. 
12.240,00 for alle tre uddannelsesregioner. 
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MA: afventer på vegne af DKL henvendelse fra Danske Regioner jf. rapporten 
”Kvalitet i Psykiatrien”.  
 
Der aftales at forretningsorden for DKL bliver sendt ud med referatet til 
orientering. 
 
b)Punkter til det kommende DKL møde den 23. marts 2012 
Følgende punkter vil blive drøftet: 
Udkast til fælles evalueringsskema og udkast til ny tekst på 
uddannelsesbeviset. Teksten skal ændres jf. ny uddannelsesordning. 
”Specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje” bliver den nye titel for 
specialuddannede sygeplejersker. 

 Der var ingen yderligere foreslag til punkter til dagsorden. 
 
Ad 3: Status vedr. specialuddannelsens overgang til HRU i Gentofte (BKK). 

Status er nu at Specialuddannelsen pr. 1. april 2012 referencemæssigt 
overgår til uddannelseshuset. Uddannelseskoordinator og sekretær flyttes 
fysisk senest pr. 31. oktober 2012 til Gentofte. Anne Bondesen (AB) er blevet 
enhedschef . Hun var til møde her med BKK den 3 januar og BKK orienterede 
om mødet. AB mener at uddannelseskoordinatoren skal være i Gentofte, når 
hun ikke underviser. I HRU er formålet: Kvalitetsløft, vidensdeling, 
synergieffekt og Stordrift, hvilket indebærer en del punkter, hvor BKK og AB er 
af forskellig opfattelse.  
Ifølge en liste, der blev lagt ud på nettet i Nov/Dec 2011, over ansatte i 
Uddannelseshuset, viser det sig, at alle bortset fra Uddannelseskoordinator og 
sekretær fra Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje 
kommer fra hospitalsvæsnet. Derfor har BKK skrevet en mail ”vedr. den 
fremtidige placering af Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje i 
Uddannelseregion Øst med henblik på kvalitetsløft, vidensdeling og 
synergieffekt” til Direktør Søren Hartz, HRU, Enhedschef Anne Bondesen, 
Uddannelseshuset, Formand for Specialuddannelsesrådet Margit Asser. 
Direktør Martin Lund, Vicedirektør Eva Borg, Psykiatrien Region 
Hovedstaden, Næstformand for Specialuddannelsesrådet Karin Højen 
Johannesen, Direktør Michael Werchmeister og Vicedirektør Søren Bredkær, 
Psykiatrien Region Sjælland. BKK gør i mailen opmærksom på, den 
manglende placering i det psykiatriske regi kan medføre en forringelse af 
Specialuddannelsen.  
SW: de studerende har drøftet nyheden med, at Uddannelseskoordinator og 
sekretær skal sidde et andet sted, og her var der enighed om, at det ville være 
et tab for uddannelsen. SW foreslog, at de studerende gerne ville udfærdige 
et notat, hvor de udtrykte deres betænkeligheder ved at 
uddannelseskoordinator og sekretær ikke er til stede, der hvor uddannelsen 
foregår. 
IN gav udtryk for, at med en fremtidig placering i Gentofte, vil der være fald på 
ansøgere til uddannelsen. KHJ gjorde opmærksom på, at vi skal udfordre dem 
på samarbejdet mellem Psykiatrien region sjælland og Psykiatrien region 
hovedstaden, det har der ikke været i forhold til uddannelsens fremtidige 
placering.  
 
 
 
 

242 



C:\Documents and Settings\HLYS0006\Skrivebord\Referat specialudd rådet 270112.doc  

a)orientering om møde med enhedschef Anne Bondesen HRU den 10.  
februar 2012 (MA, KHJ og BKK) 
BKK: Specialuddannelsesrådet har et ansvar, der skal leve op til 
forretningsorden. 
Der var bred enighed om, at der på mødet skal fokuseres på, Hvad 
uddannelsesrådets og DKL´s opgaver er? Der er enighed om, at Formand og 
Næstformand handler på vegne af Specialuddannelsesrådet.  
MA lover Specialuddannelsesrådet en briefing efter mødet.  

 
Ad 4: Det kommende hold 15, orientering om  

a) deltagerpris og kvote (BKK) (bilag 2) 
a)BKK har sendt materiale ud vedr. deltager pris osv. Der er en normal 
stigning på ca. kr. 2.000,00.  
 
b)ansøgningsfrist og informationsmøde for kommende studerende og 
nærmeste leder 
ansøgningsfrist er 15. marts 2012. Der er mange, der ringer vedr. udd. De 
spørger ind til de nye adgangsbetingelser. Når ansøgningerne sendes til BKK, 
betyder det, at de er optaget på uddannelsen jf. den aftalte kvote. Der er 
Informationsmøde den 7 maj. 2012 fra kl. 10:00 – 14:00.  
Der var en drøftelse af kommende antal ansøgere. Der er enighed om, at der 
skal arbejdes målrettet på at opfylde kvoten. 
BKK: Syddanmark forventer et hold på 22 studerende på det kommende hold.  
 

Ad 5: a) drøfte beslutningen fra 2005 og fra 2011, om at den studerende som 
udgangspunkt skal have den kliniske uddannelse i ” eget afsnit/eget 
center” (BKK) 

 a)Det er forskelligt, hvordan det planlægges i Uddannelsesregion Øst. I 
Region Sjælland er det afdelingssygeplejersken, der er klinisk 
uddannelsesplanlægger. I Region Hovedstaden er det meget forskelligt, hvem 
der er klinisk uddannelsesplanlægger. Den kliniske uddannelsesplanlægger 
skal være opmærksom på at drøfte følgende med den kommende studerende:  
- arbejdsbyrden på uddannelsen i de kliniske perioder 
- fordele og ulemper ved at være i ”eget afsnit/center” kontra et ”fremmed” 

sted 
TKP kan godt se en fordel i, at være i eget sted i den sidste del, så man kan 
arbejde videre med kvaliteten, når man kommer tilbage.  
NÅN mener, at man skal se på den enkeltes erfaringer. MA og SA påpeger 
vigtigheden af at se ikke kendte steder. 
b) Den kliniske uddannelsesplanlæggers funktion (bilag 3) (BKK) 
BKK Opfordrer alle til, at læse informationsmaterialet. Der vil blive indkaldt til 
et møde med de kliniske uddannelsesplanlæggere. BKK opfordrer dem til at 
møde op. 
KHJ opfordrer til, at klinisk planlæggermøde og informationsmødet bliver i 
forlængelse af hinanden, pga transporten.  
Konklusion: kliniske uddannelsesplanlæggermøde bliver den 7. maj 
2012 efter informationsmødet, mødet er fra kl. 14:00-15:30.  
 

Ad 6: Orientering fra de studerende.  
SW havde ikke punkter til dagsorden pga. de studerende har været i klinik, 
hvor de har haft travlt med den kliniske uddannelse og obligatorisk opgave 1.  
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Ad 7: Orientering fra uddannelseskoordinator (BKK) 
a) hold 14 
Hold 14 er i gang med uddannelsesperiode 2. Teoriperioden er 1 uge længere 
jf.  ny uddannelsesordning. De studerende ønsker fortsat teoriperioden 
længere. Alle har gjort en god indsats siden teoriperiode 1, der er blevet 
arbejdet målrettet i forhold til læringsudbytte og vidensdeling. Alle har 
afleveret obligatorisk Opgave 1 den 26. januar 2012. 
 
b) status og oversigt over tildelte godkendte opgavevejledere og 
fordeling af opgavevejledere (bilag 4 og 5). 
Det er lykkedes, at få fordelt de studerende. BKK tildeler de studerende en 
opgavevejleder efter, at have drøftet det med den enkelte studerende og 
eventuelt opgavevejleder. SA opfordrer til, at man ikke har en opgavevejleder 
fra eget regi. Drøftelse af dette med hensyn til fordele og ulemper.  
Konklusionen: BKK skal tilrette ”Retningslinier for opgavevejledere i 
Uddannelsesregion Øst”, hvor der skal stå ”at der tilstræbes, at den 
studerende ikke tildeles en opgavevejleder fra eget 
afsnit/ledelsesområde”. Forslaget kommer på som punkt til godkendelse 
på næste Specialuddannelsesrådsmøde den 30. marts 2012. 
c)Implementeringsdag den 11. januar 2012 for specialuddannede 
sygeplejersker hold 13.  
c)BKK: der blev afholdt implementeringsmøde den 11. januar 2012 med hold 
13. der var et fremmøde på 11 ud af 18 (der er 2 der er på barsel). De tre der 
ikke bestod afsluttende eksamensopgave i august, har nu bestået. 
De arbejder stort set stadig samme sted som inden uddannelsen, bortset fra 
en, der er flyttet til klinik for traumatiserede flygtninge. Der var enighed om på 
holdet, at deres styrker er, at de er blevet bedre til at argumentere, holde 
fokus og til at stille spørgsmål. De har fået værktøjer og teorier i forhold til den 
kliniske psykiatriske sygepleje, Samt de føler de sig mere skarpe i forhold til 
den psykiatriske sygepleje. Flere af dem sidder i forskellige råd og 
arbejdsgrupper. 
 

Ad 9: Evt 
 Der var ingen foreslag. 
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