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 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
                          Uddannelsesregion Øst 
                          Hold 15 
 

 
           Roskilde, den 19. april 2013

       
 

 
Referat godkendt den 19. april 2013 

 
Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk 
sygepleje, Uddannelsesregion Øst. 
 
Deltagere 
 
Stilling/Navn 

Institution Region 

Vicecenterchef Margit Asser (MA) Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstaden 
Udviklingschef Marianna Hansen (MH) Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden 
Oversygeplejerske Lise Klingenberg (LK) suppl. For (HS) Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstaden 
Udviklingschef Ane-Grethe Madsen (AGM) Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstaden 
Udviklingschef Kristina Schwartz Heuser (KSH)  Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden 
Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) Psykiatrisk Center Bornholm Region Hovedstaden 
Ledende oversygeplejerske Karin Højer Johannesens (KHJ) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland 
Uddannelseskonsulent Annette Hartmann (AH) Uddannelsesenheden Region Sjælland 
Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK) Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst 

 
Afbud 
 

  

Udviklingschef Helle Schnor (HS) Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstaden 
Centerchef repræsentant Kristen Kistrup (KK) Psykiatrisk Center Frederiksberg Region Hovedstaden 
Udviklingschef Susanne Andersen (SA)  Psykiatrisk Center Hvidovre Region Hovedstaden 
Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) og supp. Psykiatrihuset Ringsted Region Sjælland 
Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN) og supp.  Psykiatrien Specialfunktionen Region Sjælland 
Studerende Shima Bayat (SB) og suppleant Hold 15 Repr. studerende 

 
Dagsorden: 
 
Punkt 1 Valg til formand og næstformand, Specialuddannelsesrådet, jf. Forretningsorden 

for Specialuddannelsesrådet, Uddannelsesregion Øst. (Bilag 1) 
 
 Herunder ajourføring af fortegnelse over repræsentanter og suppleanter i 

Specialuddannelsesrådet, Uddannelsesregion (Bilag 2) 
  

MA: I Region Hovedstaden er det tidligere besluttet, at de samme personer stadig er 
medlemmer, en periode er for kort tid at sidde i Specialuddannelsesrådet.  
 

 KHJ: I Region Sjælland har de sendt en forespørgsel ud og alle ønsker at fortsætte 
 Foreslår at MA fortsætter som formand og at KHJ fortsætter som næstformand.  
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 Konklusion:  
 MA fortsætter som formand for Specialuddannelsesrådet og KHJ fortsætter som 

næstformand.   
Specialuddannelsesrådet skal fyldes op med medlemmer, jf. bilag 2.  
Der mangler repræsentanter og suppleanter fra Psykiatrien Region Hovedstaden. BKK 
får en tilbagemelding.  

 
Punkt 2 Orientering fra Margit Asser og Karin Højen Johanessen vedr. ansættelse af ny 

uddannelseskoordinator. 
 
 MA: Oplyser at stillingen er blevet slået op den 3. april 2013. Specialuddannelsen 

bliver på Psykiatrisk Center Sct. Hans og der er jobsamtaler den 3. maj 2013 på 
Psykiatrisk Center Sct. Hans. Der bliver ingen overlapning. BKK stopper den 30. juni 
2013 og den 1. juli 2013 starter en ny uddannelseskoordinator.  

 
Punkt 3 Orientering fra møde med Det Koordinerende Landsråd den 4. april 2013, v/MA, 

KHJ og BKK (Bilag 3) 
  
 MA: Bekendtgørelsen er ved at være færdig, der er et par smårettelser fra DKL til 

Sundhedsstyrelsen v/Majbritt Codam. Bekendtgørelsen skal sendes til høring. Majbritt 
Codam er uddannet sygeplejerske. Randi Gjerding har givet meget ros til DKL og 
Specialuddannelsesrådet, samarbejdet er foregået smertefrit og har været meget 
inspirerende.  

  
 KHJ: DSR vil udarbejde en rapport om psykiatrisk sygepleje. KHJ har været til 

drøftelse herom. MA har ligeledes været til møde om blandt andet hvor mange 
psykiatriske sygeplejersker der skal være i hvert afsnit. Der er et ønske om 50 % er 
uddannet psykiatriske sygeplejersker.  

 
 KHJ: Uddannelsesregion Syd har 230.000 kr. pr. studerende til vikardækning. Deres 

mål er at 50 % skal være uddannet psykiatriske sygeplejersker inden 2020. Udover 
vikardækning betaler Region Syd også teoriafgiften.  

 
 MA: Der er stor fokus på kompetence udvikling og det er nu vi skal slå til. Der er i 

øjeblikket en national fokus, også for Specialuddannelsen. Der er blevet mere politisk 
opmærksomhed.  

 
 KHJ: De faglige selskaber er ikke inviteret med vedrørende drøftelse om kompetence 

udvikling for sygeplejersker. KHJ vil skrive til Danske Regioner for at høre om 
hvorfor de ikke er inviteret.  

 
 JMJ: Vedrørende at sende studerende på Specialuddannelsen: Der er udfordringer med 

at Bornholm har udgifter til husleje og transportomkostninger. Det skal der ses på. 
MA tilbyder at studerende fra Bornholm kan bo på Psykiatrisk Center Sct. Hans i en 
af centerets lejligheder. Der er uddannet fem på Bornholm hvoraf to er tilbage på øen.
  
MA: I Uddannelsesregion Syd bliver de tidligere specialsygeplejersker, der skal være 
kliniske vejledere for studerende på hold 16 er inviteret ind på det kommende hold for 
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at få undervisning i psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske 
instrumenter. 

 
 MA: Navneskilte blev drøftet. Holdning i DKL er, at der kun skal stå sygeplejerske på 

navneskiltet men at det er muligt at sætte sit uddannelsesniveau på autosignatur. Den 
samme holdning har Specialuddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst.   

  
 BKK: Slutevalueringsskema: Der blev udleveret eksempler på hvorledes 

slutevalueringsskemaet kan se ud visuelt. Hold 15 nationale slutevalueringsskema vil 
vise resultaterne i søjlediagrammer og/eller lagkager.  

  
 MA: Eksamensopgaver: Besluttet i DKL, at intern prøve, obligatorisk opgave 1 og 2 

kan afleveres i PDF format og at afsluttende eksamensopgave skal afleveres i PDF 
format, 1. eksemplar, og i to papirformater. 

 
 MA: Spørgsmål om de allerede uddannede sygeplejersker bliver uddannet indenfor 

psykopatologi og den diagnostiske proces.  
En generel drøftelse om tidligere uddannede specialsygeplejersker skal have 
undervisning i psykopatologi og den diagnostiske proces. Vi afventer rapporten om 
psykiatrien og tager efterfølgende beslutning om der skal gøres yderligere.  

 
Punkt 4 Orientering fra møde Det Koordinerende Landsråd og Censorformandsskabet. 

(Bilag 4) 
 
 MA: Temadag den 13. maj 2013. Steen Hundborg kommer og taler bla. om 

rettigheder for beskikkede censorer, forpligtelse til at kende og rette sig efter 
opgavekriterierne for den afsluttende eksamensopgave. Temadagen er for 
opgavevejledere og censorer.  
Der er generelt ikke de store problemer ved voteringen mellem opgavevejleder og 
censorer.  

  
KHJ: Karakterniveauet ligger på mellem 8,2 til 8,7.  

  
MA: Censorallokering: DKL og Censorformandsskabet har besluttet at vi tilsluttes 
Censorallokeringssystemet. Det koster 48 kr. pr. studerende. Specialuddannelsen 
afventer nærmere orientering om Censorallokeringssystemet fra Censorformand Tove 
Pank.  
 
KHJ: Det er muligt at se hvordan censorerne giver karakterer.  

 
Punkt 5 Det kommende hold 16. 
 

a) Antal deltagere efter ansøgningsfristen den 15. marts 2013. (Bilag 5) 
BKK: Der er nu ni studerende fra Region Hovedstaden og fem fra Region 
Sjælland. Ballerup sender ikke nogen afsted i år. De tilstedeværende deltagere 
fra Psykiatrien Region Hovedstaden vil gå tilbage til de respektive centre og 
undersøge om det er muligt at sende flere sygeplejersker på 
Specialuddannelsen.  
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KHJ: Informere om, at de pladser der ikke bliver brugt fra Region H skal 
Region H betale for.  

 
b) Uddannelsesordning af den 23. januar 2013 og Studievejledning af den 23. 

januar 203 gældende for hold 16. (Bilag 6 og 7) 
 
BKK: Dispensation om at flytte teoriuge fra uge 3 til uge 1. Det blev godkendt 
den 23. januar 2013 af Sundhedsstyrelsen og er gældende fra hold 16.  

 
c) Informationsmøde tirsdag den 14. maj 2013 kl. 10:00 – 14:00, for kommende 

studerende og deres nærmeste leder. 
 

Brev til kommende studerende og nærmeste leder bliver sendt medio/ultimo 
april.  
 

d) Kliniske uddannelsesplanlægger funktionen. 
 

BKK: Informationsmaterialet blev udleveret på mødet og vil blive sendt ud til 
de kliniske uddannelsesplanlæggere primo maj 2013. Informationsmateriale vil 
blive lagt på hjemmesiden under Øst. 
Såfremt Specialuddannelsen ikke har fået oplyst hvem der skal være den 
studerendes klinisk uddannelsesplanlægger, bedes det gøres snarest muligt til 
Specialuddannelsen. (Senest den 2. maj 2013) 
Der vil ikke blive ikke afholdt møde for kliniske uddannelsesplanlæggere i 
forbindelse med hold 16.  

 
Konklusion:  
Medlemmer i Specialuddannelsesrådet, Region Hovedstaden, rykker for flere 
studerende til hold 16 og giver en tilbagemelding til BKK så hurtigt som muligt. 
Ifølge kvoten har Psykiatrien Region Hovedstaden 15 pladser. 
Specialuddannelsesrådsmedlemmerne i Region Hovedstaden vil på et senere tidspunkt 
drøfte med Psykiatrien Region Hovedstaden, om at der skal være en puljeordning for 
at løse problemet med at der ikke er nok deltagere til uddannelsen grundet økonomi.  
 
BKK: Anbefaler at den studerende bliver hjemme i eget afsnit i uddannelsesperiode 3 
således at de kan kvalitetsudvikle i eget afsnit.  
 
Lederne skal være opmærksomme på, at informere de studerende om at det er en 
arbejdsgiverbetalt uddannelse og at de studerende har mødepligt. 

 
Punkt 6 Tilføjelse til retningslinjer for opgavevejlederfunktionen ved Specialuddannelsen 

for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst, v/IN og BKK 
(Bilag 8) 

 
 BKK: Orienterede om tilføjelsen.  
 
 Konklusion:  
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Et enig Specialuddannelsesråd godkendte tilføjelsen. ”Honoraret dækker fire timers 

vejledning med den studerende (konfrontationstimer) Forberedelsestiden tages fra 

opgavevejlederens normale arbejdstid” 
 
Punkt 7 Orientering fra de studerende hold 15. 
 Der er ikke nogen indlæg fra de studerende.  
 
Punkt 8 Orientering fra Uddannelseskoordinator v/BKK. 
 

a) Orientering vedr. hold 15 
 
Tre studerende bestod ikke og har omarbejdet obligatorisk opgave 1. To har nu 
bestået og en er i gang med 2. omarbejdelse.  
 
Drøftelse af om arbejdsgiver skal informeres/involveres såfremt en studerende 
skal i gang med 2. omarbejdelse af en opgave. En studerende kan indstilles til 
samme prøve/opgave tre gange. Hvis 2. omprøve ikke bestås kan den studerende 
ikke fortsætte på uddannelsen jf. Uddannelsesordningen af 14. september 2011 
side 5. 
 
Der er en studerende der går på barsel i maj. Hun skal udarbejde afslutte 
eksamensopgave efter barselsorlov.  
 
b) Orientering vedr. tidligere studerende der har dispensation. 

 
Fra hold 14 er der to studerende der mangler at udarbejde afsluttende 
eksamensopgave. Det forventes at de begynder udarbejdelsen omkring 1. 
september 2013. Planer udarbejdes inden 30. juni 2013. På nuværende 
tidspunkt er den i gang med at udarbejde obligatorisk opgave 2 som skal bestås 
inden udarbejdelse af afsluttende eksamensopgave.  
 

c) Status det kommende hold 16. 
 
Punktet udgår da det er drøftet under punkt 5a.  

 
Konklusion: 
Såfremt en studerende skal udarbejde 2. omprøve, skal Uddannelseskoordinatoren 
informere/involvere den studerendes arbejdsgiver.  
 

Punkt 9 Eventuelt. 
 

Der bliver afholdt reception for BKK fredag den 28. juni 2013 kl. 13:30 til 15:30.  
 

BKK: 23. august 2013 kl. 14:00 til 16:00 er der reception for de studerende på hold 
15. BKK kommer og holder tale til de studerende samt overrækker 
uddannelsesbeviser. MA eller KHJ holder tale på vegne af Specialuddannelsesrådet.  
 



269 

 

Næste møde i Specialuddannelsesrådet er fredag den 20. september 2013 fra kl. 09:30 
til kl. 12:00. Fremtidig vil der bliver sendt en kalenderinvitation i Outlook til møderne.  
 
Referent RDA/BKK 

 
 
 

 


