Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
Uddannelsesregion Øst
Hold 17
Roskilde den 13. maj 2015
IMR/RDA

Referat godkendt den 13. maj 2015

Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje den 24. april 2015
Stilling/Navn
Sektionschef Jette Steenberg Holtzmann (JSH)
Udviklingschef Claus Hansen (CH)
Udviklingschef Kristina Schwartz Heuser (KSH)
Kvalitets- og Uddannelsesleder Helle Sørensen
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen
Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD)
Klinisk uddannelseskonsulent Annette Hartmann (AH)
Uddannelsessøgende Elsebeth Nielsen
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen
Afbud:
Vicecenterchef Margit Asser (MA)
Centerchef Jette Melander-Jensen
Udviklingschef Marianna Hansen (MH)
Udviklingschef Elisabeth Bille Brahe
Ledende Oversygeplejerske Poul-Erik Ravnssmed
Centerchef repræsentant Kristen Kistrup (KK)

Punkt 1:

Institution
Center for HR
PC Glostrup
PC København
PC Ballerup
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatrihuset Ringsted
Psykiatrisk Ud. enhed
Specialuddannelsen
Specialuddannelsen

Region
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjælland
Uddannelsesregion Øst
Uddannelsesregion Øst

PC Sct. Hans
PC Bornholm
PC Nordsjælland
Børne- og ungdomspsyk.
Psykiatrien Roskilde B&U
PC Frederiksberg

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Hovedstaden

Gensidig orientering
Karin Højen Johannesen (KHJ) bød velkommen og der var en kort
præsentationsrunde. KHJ fortalte at der er stor fokus i Region Sjælland på at
uddanne til specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Informerede
om at Margit Asser og KHJ er i dialog med Center for HR om administrators
rolle fremover på Specialuddannelsen.
Jette Steenberg Holtzmann (JSH) informerede om at der i Center for HR bliver
lavet en samlet administration på alle specialuddannelserne hvilket bla.
betyder fælles mail postkasse og fælles telefonbetjening på tværs af
specialuddannelserne i Center for HR. Der er orienteringsbrev på vej til
formandskaberne ved specialuddannelserne.
Hanne Sveistrup Demant (HSD) orienterede om det øgede antal på 16 fra
Region Sjælland der sendes af sted på næste hold som starter den 3. august
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2015. De uddannelsessøgende kommer denne gang fra sengeafsnit. Der er
en forventningsafstemning mellem leder og sygeplejerske før
uddannelsesstart. De uddannelsessøgende vil indgå i vagter på lige fod med
kolleger i klinikken under den kliniske del af uddannelsen.
KHJ fortalte at psykiatriledelsen drøfter uddannelsen hver gang der er møde
mellem oversygeplejerskerne. Italesætter specialsygeplejerskerne på linje
med specialpsykologer. Får tilført 200.000 kr. til vikardækning og får
yderligere betalt kursusafgift.
Anette Due Hartmann (ADH) Fortalte at der arbejdes målrettet med at få flere
sygeplejersker på uddannelsen. Oversygeplejeskegruppen skal allerede nu se
på hvem der skal på hold 19 med start i august 2016.
Helle Sørensen (HS) PC Ballerup sender to afsted på næste hold. Der har
været flere der har været interesseret, fem til syv sygeplejersker. De
sygeplejersker der er på uddannelsen nu er gode ambassadører.
ADH – Har været censor på obligatorisk opgave 2 og det har været en
fornøjelse. Det ses tydeligt at uddannelsen virkelig gør en forskel og at det
giver mening at sygeplejerskerne er i egen praksis under uddannelsen.
Kristina Schwartz Heuser (KSH) – PC København sender i år to afsted. Der er
kommet en ny interesse for at blive på eget afsnit. De får 0,38 i refusion.
Claus Hansen (CH) PC Glostrup sender i år en sygeplejerske på
uddannelsen. Årsagen er at de er ved at uddanne social- og
sundhedsassistenter. Det kan virkelig mærkes at specialsygeplejerskerne gør
en forskel ude i afsnittet.
Punkt 2:

Kort orientering om de nye udviklingstiltag på Specialuddannelsen
ved Karin Højen Johannesen (KHJ) og Ina Mie Rasmussen (IMR)
Ina Mie Rasmussen (IMR) indledte med en PowerPoint præsentation der kort
skitserer arbejdet med den nye uddannelsesordning og studievejledning samt
udarbejdelen af en uddannelsesaktivitetsmodel. (Se vedhæftede)
Uddannelsesordningen og studievejledningen forventes endelig klar i juni
måned.
Tillægsforløbet omkring B&U er beskrevet og sendes nu til godkendelse i
Sundhedsstyrelsen.
Afsluttende eksamen er fra hold 17 afvikles med synopsis med mundtligt
forsvar.
KHJ orienterede om deltagelse i det kliniske arbejde i den nye
uddannelsesordning. Fokus er nu i langt højere grad på opnåelse af
læringsudbytte gennem direkte deltagelse i klinikken. Den

2

uddannelsessøgende er til stede alle ugens fem dage i modsætning til
tidligere, hvor der kun var krav om 30 timers tilstedeværelse. Læring finder
sted på alle tider af døgnet også aften og weekendvagter. Der skal
selvfølgelig afsættes ”studietid” og studiebesøg, men det er noget den
uddannelsessøgende aftaler med afdelingssygeplejersken.
Punkt 3:

Orientering fra Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen (IMR)
Status på hold 17:
Uddannelsen afsluttes med en implementeringsdag for hold 17 og
afdelingssygeplejersker den 25. juni 2015. Der afholdes reception kl. 13.3015.00 i kantinen. Specialuddannelsesrådet er inviteret via Outlook invitation.
Status på Hold 18:
Uddannelsen har rekordhøjt optag, 31 uddannelsessøgende hvoraf 16
kommer fra Region Sjælland. Af samme årsag flytter uddannelsen til nye og
større lokaler i vest kantinen pr. 3. august 2015.

Punkt 4:

Orientering fra de studerende hold 17 ved Elsebeth Nielsen
Elsebeth orienterede kort om de forskellige uddannelsesperioder i forhold til
hvilke temaer de uddannelsessøgende er blevet undervist i og hvilket udbytte
det har givet for den kliniske psykiatriske sygepleje. De uddannelsessøgende
har haft tre til fire faste opgaver i klinikken og har været ansvarlig for at
videreformidle til deres kolleger, hvilket evalueres rigtig godt. De
uddannelsessøgende vil gerne have at der stilles krav også i de kliniske
perioder gerne med bundne opgaver.

Punkt 5:

De kliniske vejleders rolle og funktion ved IMR
Den nye organisering af uddannelsen betyder også en ændret rolle for den
kliniske vejleder idet den kliniske vejleder nu er vejleder et helt år.
IMR har afholdt tre møder med de kliniske vejledere på hold 17 og der har
været arrangeret en temadag med oplæg udefra.
De kliniske vejledere oplever deres rolle som vejleder udfordrende. Måden
hvor på de bliver udpeget. Det er vanskeligt at finde tid til vejledning.
Fordele/ulemper ved at være vejleder i det daglige arbejde eller ”fjernvejleder”
Det blev drøftet hvilket niveau den kliniske vejleder skal have. Klinisk vejleder
skal som minimum have specialuddannelsen eller en tilsvarende uddannelse
på masterniveau.
HSD forelagde muligheden for at en uddannelsessøgende kunne have to
kliniske vejledere på et år hvorved vejledningen er fordelt på to vejledere. JSH
fortalte at specialuddannelsen i anstesi har et vurderingsskema fra 1-5 og
bedømmelsen bliver foretaget ud fra refleksions samtaler.
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Konklusion:
De kliniske vejledere skal anerkendes for det arbejde de udfører. Derfor er det
godkendt at de kliniske vejledere skal ind til et ½ dags møde før hver
klinikstart, det er gældende for hold 18.
Punkt 6:

Eventuelt
KHJ – På Specialuddannelsesrådet på landsplan har det været drøftet hvem
der til afsluttende eksamen skal være eksaminator. Der er enighed om at det
er uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder. Det er ligeledes
uddannelseskoordinator som står for individuel vejledning. Der er ekstern
censur med censorer fra uddannelsesregion Syg og Nord.
Der var en generel drøftelse om at synliggøre uddannelsen ud af til og for
kommende uddannelsesøgende enten i form af workshops eller mulighed for
at overvære den afsluttende eksamen. Det skal dog respekteres hvis den
uddannelsessøgende ikke ønsker at eksamen er offentlig.
Elsebeth Nielsen (EN) Et spørgsmål fra hold 18 om tillæg efter endt
uddannelse. Tillæg følger overenskomsten og derfor er det DSR der skal
inddrages i forhold til forhandling af tillæg.
IMR – Sundhedsstyrelsen kræver at hvert uddannelsessted skal godkendes
når de sender en uddannelsessøgende afsted. Der vil blive lavet et fælles
dokument som de enkelte kliniske uddannelsessteder skal underskrive og
sende til Specialuddannelsen.
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