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Udvikling af den praksisnære psykiatriske sygepleje  
      Menthal health nye muligheder - nye veje 

 
 
Specialuddannelsens deltagelse i Horatio – En europæisk sygeplejefaglig konference der 
afholdes i København den 9-11. maj 2019: 
 
I Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje hold 21 indgår der et gennemgående udviklings- og 

forskningsmodul. Modulet skal give den uddannelsessøgende viden, færdigheder og kompetencer 

til at kunne deltage som samlet hold med enten en poster eller en paper-præsentation til Horatio i 

maj 2019. 

 

Baggrund for deltagelse i Horatio: 
I maj 2019 afholdes der Horatio i København. Horatio er en europæisk faglig organisation for 

psykiatriske sygeplejersker, hvis formål er at styrke videndeling og kvalitetsudvikling blandt 

psykiatriske sygeplejersker i Europa.  

Overskriften for konferencen i København er Menthal health nye muligheder – nye veje og har 

særligt fokus på udvikling af den praksisnære psykiatriske sygepleje, hvor temaer som recovery, 

empowerment og partnerskab står helt centralt. Ifølge uddannelsesordningen har 

specialsygeplejersken efter endt uddannelse opnået følgende læringsudbytte efter endt 

uddannelse:

 
 Kan vurdere og vælge blandt udvalgte fagområders videnskabelige teorier, metoder, 

redskaber og generelle færdigheder, samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye 

analyse- og løsningsmodeller, relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje 
 

 Kan formidle udvalgt forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 

problemstillinger, relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje, med både fagfæller og 

ikke-specialister 
 

De uddannelsessøgende vil således igennem alle 4 uddannelsesperioder trænes i at forberede, 

gennemføre og evaluere posterpræsentationer og oplæg på en international konference. Dette vil 

give specialsygeplejerskerne kompetencer til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater 

indenfor psykiatrien og oversætte dem til daglig klinisk praksis. Forskningstræningen skal sikre de 

kommende specialsygeplejerskers deltagelse i udviklingen af den psykiatriske sygepleje, og at 

opgavevaretagelsen sker med reference til evidensbaseret viden på området.  

 
 Har viden om aktuel international forskning inden for udvalgte områder, relateret til klinisk 

psykiatrisk sygepleje 
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Organisering af det gennemgående udviklings- og forskningsmodul: 
 
Udvikling og forskning vil blive præsenteret som en proces kontinuerligt over hele uddannelsesåret 

i den tilrettelagt undervisning og klinik med et særligt fokus på at træne den aktive deltagelse i 

konferencen i uddannelsesperiode 3 
 
Uddannelsesperiode 1 Fælles temadag for alle specialuddannelser i 

Odense: 
Godt på vej til at bidrage med en 
præsentation på en international 
konference 
Dato og program følger ved uddannelsens 
opstart 
 

Uddannelsesperiode 2 Fokusering på træning i at formidle og give 
feedback 
 

Uddannelsesperiode 3 Fra idé til abstract herunder: 
 Afgrænsning 
 Udarbejde abstract 
 Indsendelse af abstract til godkendelse 

senest den 8. marts 2019 
 Godkendelse af abstract senest den 20. 

marts 
 Udarbejdelse af enten en poster eller en 

paper-præsentation 
Der undervises i grundlæggende 
forskningsmetodologi, litteratursøgning, kritisk 
litteraturlæsning samt træning i mundtlig 
fremlæggelse på engelsk til deltagelse i 
konferencen 
 
 

Uddannelsesperiode 4 Præsentationen og deltagelsen i konferencens 
betydning for den psykiatriske praksis  
 
 
 
 

 
 
Den praktiske del af modulet: 
 
Specialuddannelsen byder ind med 1-2 præsentationer afhængig af holdstørrelse i hver 

uddannelsesregion. Tilrettelæggelsen af det gennemgående modul er præciseret i følgende over 

sigt: 
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Ny uddannelsesoversigt Uddannelsen starter den 6. august 2018 og slutter den 23. juni 2019.  

Uddannelsen er fordelt på 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk uddannelse. Der er inkluderet 6 
feriedage i studieåret (2 dage ved jul og nytår, 3 dage i forbindelse med påske og 1 dag i forbindelse med Kr. 
Himmelfartsdag). De resterende ferieuger / feriedage skal derfor være afholdt inden uddannelsens start. 

Uddannelsesperiode 1 
Klinisk psykiatrisk sygepleje 
 

Teori 7 uger 
Uge 32 – 38 

06.08.18 – 23.09.18 

 

Klinik 2 uger 
Uge 39 – 40 

24.09.18 – 07.10.18 

 

Teori 4 uger 
Uge 41 – 44 

08.10.18 – 04.11.18 

Intern prøve 

 

Klinik 5 uger 
Uge 45 – 49 

05.11.18 – 09.12.18 

 

Uddannelsesperiode 2 
Sundhedspædagogik 
 

Teori 3 uger 
Uge 50 + 51 

10.12.18 – 06.01.19 

2 feriedage den 27. og 28. december 

 

Klinik 5 uger 
Uge 2 – 6 

07.01.19 – 10.02.19 

Obligatorisk opgave 1 

 

Uddannelsesperiode 3 
Kvalitetsudvikling, samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 

 

Teori 4 uger 
Uge 7 - 10 

11.02.19 – 

10.03.19 

 

Obligatorisk 
opgave 2, del 1 

 

Klinik 2 uger 
Uge 11 – 12 

11.03.19 – 

24.03.19 

 

 

Teori 1 uge og 
2 dage 

25.03.19 – 

02.04.19 

 

 

 

 

 

Klinik 4 uger og 
3 dage 

03.04.19 – 

05.05.19 

3 feriedage 
15. 16 og 17. 
april 2019 

Obligatorisk 
opgave 2, del 2 

 

Teori 1 uge 
konference  

06.05.19 – 
11.05.19 
 
 
 
Deltagelse i 
Horatio 
konference i 
København fra 
09.05.19 – 
11.05.19 

 

Klinik 1 uge og 
2 dage 

13.05.19 – 

21.05.19 

 

Uddannelsesperiode 4 
Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamen 
 

Teori og klinik 4 uger + 3 dage 

Uge 21- 25 

22.05.19 – 23.06.19 

1 feriedag d. 31. maj 2019 
Afsluttende eksamen 


