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Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje 
 

 

Uddannelsen 

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er en 1-årig, kompetencegivende 

videreuddannelse for sygeplejersker. Det er et fuldtidsstudium, der begynder i august.  

Uddannelsen er svarende til 60 ECTS-point. 

 

Uddannelsen udbydes i de fire uddannelsesregioner i landet: 

 

Uddannelsesregion Nord 

Uddannelsen er et samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland.   

Teoriundervisningen foregår i kursuslokalerne, Toldbodgade 12, 8800 Viborg. 

Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. 

 

Uddannelsesregion Syd 

Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. 
Uddannelseskoordinatoren er ansat i Psykiatri administrationen, Region Syddanmark. 
 

Uddannelsesregion Sjælland  

Teoriundervisningen foregår i Ringsted sygehus, Nørregade 54, 4100 Ringsted. 

Uddannelseskoordinatoren er ansat i Kvalitetsafdelingen Region Sjælland Psykiatri. 

 

Uddannelsesregion Hovedstaden 

Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 

147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri. 

 

Hvem kan søge uddannelsen? 

Uddannelsen kan søges af sygeplejersker, der har:  

1. Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk 

eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og 

-metode eller tilsvarende 

2. Dansk autorisation som sygeplejerske 

3. Mindst 2 års klinisk erfaring fra fuldtidsansættelse indenfor psykiatrisk sygepleje 

4. Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse 

 

Uddannelsen grundlag, formål og funktionsområder 

Formålet med uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje er, at sygeplejersken på 

videregående niveau udvikler faglige kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet som 

specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje. De faglige kompetencer indebærer, at sygeplejersken 

besidder en omfattende viden og kliniske færdigheder, hvor sygeplejersken påtager sig et ansvar for 

helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering samt tager initiativ til udvikling af den psykiatriske 

sygepleje. Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje skal afspejle den til enhver tid 

aktuelle kliniske praksis i psykiatrien. 

 

Specialsygeplejersken er ansvarlig for sin virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som 

sygeplejerske, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 

 

Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje omfatter, at sygeplejersken på 

videregående niveau har viden, færdigheder og kompetencer inden for: 
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1. Klinisk psykiatrisk sygepleje 

2. Sundhedspædagogik 

3. Kvalitetsudvikling, samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde  

 

Uddannelsens læringsudbytte 

Specialsygeplejersker i psykiatrisk i psykiatrisk sygepleje har efter afsluttet uddannelse opnået 

følgende læringsudbytte: 

 

Viden  

 Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk 

psykiatrisk sygepleje. 

 Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over udvalgte fagområders viden samt 

kunne identificere kliniske problemstillinger relateret til den psykiatriske sygepleje. 

Færdigheder  

 Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle 

færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for klinisk psykiatrisk sygepleje. 

 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 med både fagfæller og ikke-specialister relateret til den kliniske psykiatriske 

sygepleje. 

Kompetencer 

 Kan håndtere arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye 

løsningsmodeller. 

 Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt, tværfagligt, -professionelt og  

-sektorielt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. 

 

 Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 

 

Den uddannelsessøgende som den aktive part  

Den uddannelsessøgende har i et tæt samarbejde med klinikken en helt central rolle i designet af sit 

uddannelsesforløb og i de enkelte læringssituationer. Det er således den enkelte 

uddannelsessøgendes muligheder, der er udgangspunktet for specialuddannelsens overordnede 

planlægning og konkrete pædagogiske praksis. 

Den teoretiske del af uddannelsen er bygget op således at den giver de uddannelsessøgende en 

række læringsmuligheder for selvstændigt og under vejledning at sammensætte sine 

læringsaktiviteter og trænes her igennem til at udvikle kompetencer inden for feedback, peerfeedback 

og selvevaluering. 

 

Læring i de kliniske og teoretiske dele af uddannelsesperioderne  

Samspillet mellem læring i de kliniske og teoretiske dele er forudsætningen for den 

uddannelsessøgendes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer. Uddannelsen er planlagt, så 

den uddannelsessøgende kontinuerligt veksler mellem bearbejdning af teoretiske og kliniske aspekter 

af de kliniske problemstillinger. Gennem deltagelse i klinisk praksis understøttes den 
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uddannelsessøgendes læring i forskellige sammenhænge, hvilket fremmer transfer mellem læringen i 

det kliniske og det teoretiske rum. 

 

Samarbejdet med nærmeste leder  

Nærmeste leder er en vigtig samarbejdspartner gennem hele uddannelsen, idet den 

uddannelsessøgendes læringsforløb tager afsæt i at kvalificere kliniske sygeplejefaglige 

problemstillinger fra egen praksis. I den kliniske uddannelsesperiode 1 vil uddannelseskoordinator 

invitere til en planlægningssamtale i den uddannelsessøgendes praksis med deltagelse af den 

nærmeste leder og evt. klinisk vejleder med henblik på at planlægge den uddannelsessøgendes 

uddannelsesår.  

 

Opgaver og eksamen  

Der er en intern prøve samt to obligatoriske opgaver, som bedømmes bestået / ikke bestået.  

Uddannelsen afsluttes med en synopsis eksamen, bedømt efter 7-trins skala, med ekstern censur. 
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Uddannelsens opbygning  
Uddannelsen starter den 7. august 2017 og slutter den 24. juni 2018.  
Uddannelsen er fordelt på 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk uddannelse.  
Der er inkluderet 7 feriedag i studieåret (3 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. 
 
Oversigt gældende for hold 20 
 

Uddannelsesperiode 1  
Klinisk psykiatrisk sygepleje 

 
Teori 7 uger 
 
Uge 32 - 38 
07.08.17-24.09.17 
 
 

 
Klinik 2 uger 
 
Uge 39 - 40 
25.09.17-08.10.17 

 
Teori 4 uger 
 
Uge 41 – 44 
09.10.17-05.11.17 
 
Intern prøve 

 
Klinik 5 uger 
 
Uge 45 – 49 
06.11.17-10.12.17 
 
 
 

Uddannelsesperiode 2 
Sundhedspædagogik 

 
Teori 3 uger 
 
Uge 50 + 51+ 1 
11.12.17-07.01.18 
 
3 feriedage d. 27.-29. 
december 
 

 
Klinik 5 uger 
 
Uge 2 – 6 
08.01.18-11.02.18 
 
Obligatorisk opgave 1 

Uddannelsesperiode 3 
Kvalitetsudvikling, samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde   

 
Teori 4 uger 
 
Uge 7 – 10 
12.02.18-11.03.18 
 
 
 
 

 
Klinik 2 uger 
 
Uge 11 – 12 
13.03.18-25.03-17 
  
 

 
Teori 2 uger 
 
Uge 13 – 14 
26.03.18- 
08.04.18 
 
3 feriedage d. 
26. -28. marts 
 
 

 
Klinik 6 uger 
 
Uge 15 – 20 
09.04.18-20.05.18 
 
1 feriedag d. 11. maj 
 
Obligatorisk opgave 2  

Uddannelsesperiode 4 
Psykiatrisk sygepleje og 
afsluttende eksamen 

 
Teori og klinik 5 uger 
 
Uge 21 – 25 
21.05.18-24.06.18 
 
Afsluttende eksamen 
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Økonomi 

Den uddannelsessøgende modtager løn under uddannelsen fra ansættelsesstedet. 

Der skal påregnes udgifter til eksempelvis transport og køb af bøger. 

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist den 15. februar 2017. Vær opmærksom på, at der kan være en lokal ansøgningsfrist, 

der ligger før. Ansøgningsskemaet ligger på specialuddannelsens hjemmeside 

www.specpsyksygeplejerske.dk og skal fremsendes til: 

 

 

For regionsansatte sygeplejersker: 

 

 I Uddannelsesregion Nord  

Region Nordjylland til Psykiatriledelsen, psykiatridirektør Anette Sloth.  

Region Midtjylland til afdelingsledelsen. 

 

 I Uddannelsesregion Syd 

Til egen oversygeplejerske. 

 

 I Uddannelsesregion Sjælland  

Til egen oversygeplejerske. 

 
 Uddannelsesregion Hovedstaden 

Til udviklingschefen. 

 

 

For kommunalt ansatte sygeplejersker: 

Til uddannelseskoordinator i uddannelsesregionen. 

 

Informationsmøde 

Der afholdes informationsmøde for de uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen samt 

deres daglige ledere.  

 

Uddannelsesregion Nord 

Onsdag den 17. maj 2017, kl. 10:00 – 14:00 

 

Uddannelsesregion Syd 

Onsdag den 17. maj 2017, kl. 10:00 – 14:00 

 

Uddannelsesregion Sjælland 

Tirsdag den 9. maj 2017, kl. 10:00 – 14:00 

 

Uddannelsesregion Hovedstanden  

Nærmere info om informationsmøde følger 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.specpsyksygeplejerske.dk/
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Yderligere oplysninger fås hos uddannelseskoordinatorerne 

 
Uddannelsesregion Nord 
Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Olaf Palmes Alle 26 
8200 Aarhus N 
 
Uddannelseskoordinator Karen Nielsen 
Tlf.: 78410 919 / 51 48 31 15 
Mail: k.nielsen@stab.rm.dk 
 
Uddannelsesassistent Mette Johansen 
Tlf.:             87289506  
Mail: mette.johansen@stab.rm.dk 
 
Uddannelsesregion Syd 
Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
Psykiatrisygehusets administration Teglgårdsparken 26 
5500 Middelfart 
 
Uddannelseskoordinator Chanett Babette Simonsen 
Tlf.:  2920 1786  
Mail:  C.B.Simonsen@rsyd.dk 
 
HR assistent Susanne Foldager 
Tlf.: 9944 4835 
Mail: susanne.foldager@rsyd.dk 
 
Uddannelsesregion Sjælland 
Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
Psykiatrihuset Nørregade 54 
4100 Ringsted 
 
Uddannelseskoordinator Jane Irene Lorentzen 
Tlf.: 58 53 60 17   
Mail: jaip@regionsjaelland.dk  
 
Ledelsessekretær Laila Kristensen 
Tlf.: 58 53 60 25 
Mail: lkr@regionsjaelland.dk 
 
Uddannelsesregion Hovedstaden 
Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
Psykiatrisk Center Sct. Hans Bygning 147, 1.sal, lokale 109,  
Boserupvej 2, 4000 Roskilde 
 
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen 
Tlf.:  3866 9718 
Mail:  Ina.Mie.Rasmussen@regionh.dk 
 
Uddannelsessekretær Lisbeth Jørgensen 
Tlf.: 24 64 12 90  
Mail: Lisbeth.Joergensen@regionh.dk 
 
 
 

 
Eller på hjemmesiden for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje: 

www.specpsyksygeplejerske.dk 
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