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1. GRUNDLAG FOR UDDANNELSEN, 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 særligt 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: 

 

1. Klinisk psykiatrisk sygepleje (ca.60 %) 
2. Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning (ca. 25 %) 
3. Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde (ca.15 %) 

 

2. LÆRINGSUDBYTTE 
Uddannelsen er en videreuddannelse, der bygger på den gældende 
sygeplejerskeuddannelse. Uddannelsens læringsudbytte er, at specialsygeplejersken på 
videregående niveau: 

 

 Har viden om og forståelse for klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, 
kvalitetsudvikling og dokumentation samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde. 
Sygeplejersken kan på baggrund af denne viden redegøre for, reflektere over og 
forholde sig kritisk til begreber, teorier, metoder, praksis og problemstillinger inden for de 
nævnte områder. 
 

 Har færdigheder i klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, 
kvalitetsudvikling og dokumentation samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde. 
Færdighederne indebærer, at sygeplejersken kan analysere, argumentere, relatere, 
vurdere, beslutte og formidle elementer inden for de nævnte områder. 

  

 Har kompetencer inden for klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, 
kvalitetsudvikling og dokumentation samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde. 
Kompetencerne gør sygeplejersken i stand til selvstændigt at tage initiativ til udførelse og 
udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje. Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
samt selvstændigt tilegne sig viden og færdigheder. 
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3. ADGANGSBETINGELSER 
Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: 
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 fuldtidsansættelse inden for psykiatrien 

4. Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse 

 

4. UDDANNELSESREGIONER 
Specialuddannelsen udbydes i tre uddannelsesregioner i Danmark: 

 Nord omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland 

 Syd omfatter Region Syddanmark 

 Øst omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland 

 

5. UDDANNELSESSTRUKTUR, LÆRING I TEORI OG KLINIK 
Uddannelsen er en 1-årig videreuddannelse svarende til 60 ECTS-point1. Uddannelsen 
består af 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk undervisning. 
Uddannelsen er tilrettelagt med veksling mellem teoretisk og klinisk uddannelse. 
Uddannelsen består af fire uddannelsesperioder, fordelt således: 

 

1. Uddannelsesperiode: Klinisk psykiatrisk sygepleje svarende til 22 ECTS point 
2. Uddannelsesperiode: Pædagogik og formidling svarende til 9,5 ECTS point 
3. Uddannelsesperiode: Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt    

samarbejde svarende til 18,5 ECTS point 
4. Uddannelsesperiode: Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave svarende til 

10 ECTS point 
 

Den teoretiske uddannelse er fordelt på fire uddannelsesperioder, i alt 600 timer. En 
teoretisk uddannelsesperiode kan bestå af forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, 
vejledning og prøve. Uddannelsen har et pensumkrav svarende til 4000 sider. 
 
Den kliniske uddannelse er fordelt på tre uddannelsesperioder samt studiebesøg i 4. 
uddannelsesperiode, og består af minimum 30 timers tilstedeværelse pr. uge i klinikken. 
Den kliniske uddannelse består af systematisk tilrettelagt uddannelse i psykiatrisk sygepleje 
med udgangspunkt i kliniske problemstillinger. Desuden indgår klinisk vejledning, 
studiebesøg, pensumkrav, opgaveudarbejdelse, litteratursøgning med videre. 

                                                           
1
 European Credit Transfer System består af en kvantitativ del i form af et pointsystem, en kvalitativ del i 

form af ”informationspakker” og en karakterskala. Den kvantitative del er en værdi, der tillægges 

kursusenheder med henblik på at beskrive den arbejdsindsats, der kræves fra den studerendes side for at 

gennemføre enheden. Den kvalitative del består af såkaldte ”informationspakker” om uddannelserne i form 

af beskrivelser, der omfatter følgende: Niveau, indhold (genstands-, praksis- og teorifelt), eventuelt praktik, 

forudsætninger (adgangskrav), studieformer, prøveformer. Karakterskalaen er en bestemt vedtaget skala, 

men de fleste lande bruger deres egne skalaer. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et 

år svarende til 60 ECTS point (Europa-Kommissionen; bilag 4, 1998). 
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Uddannelsens opbygning 
 

Uddannelsesperiode 1 Uddannelsesperiode 2 Uddannelsesperiode 3 Uddannelsesperiode 4 

Klinisk psykiatrisk 
sygepleje 

Pædagogik og 
formidling 

Kvalitetsudvikling, 
dokumentation, 
tværfaglig- og 
tværsektorielt 
samarbejde 

Psykiatrisk sygepleje 
og afsluttende 
eksamensopgave 

Teori 
10 uger 

Klinik 

7 uger 
Teori 
3 uger 

Klinik 

5 uger 
Teori 
7 uger 

Klinik 

8 uger 
Teori og 

klinik 

5 uger 

 
Til hvert studieår udarbejdes en studievejledning med information gældende for det aktuelle 
hold, herunder litteraturforslag og dato vedrørende afsluttende eksamen. 
 

5.1. Pædagogiske arbejdsformer i teoriperioder 
Den teoretiske del af uddannelsen giver den uddannelsessøgende forskellige teoretiske 
indfaldsvinkler, analyse - og vurderingsmetoder til den kliniske praksis. Teoridelen giver 
mulighed for teoretisk fordybelse i forskellige temaer inden for den specialuddannede 
sygeplejerskes funktionsområde. 
Undervisningen tager udgangspunkt i centrale problemstillinger og dilemmaer fra klinisk 
praksis. 

 
Undervisningen veksler mellem lærerstyrede og deltagerstyrede arbejdsformer: 
 Teoretiske oplæg anvendes som udgangspunkt for diskussion af kliniske 

problemstillinger og inddrager de uddannelsessøgendes erfaringer 

 Gruppearbejde, øvelser og opgaver giver de uddannelsessøgende mulighed for selv at 
vælge interesse- og fordybelsesområder inden for specialsygeplejerskens 
funktionsområde 

 Der vil være individuel og gruppebaseret vejledning 
 

5.2. Pædagogiske arbejdsformer og læring i kliniske perioder 
Den kliniske praksis skal medvirke til, at den uddannelsessøgende udvikler og anvender sin 
faglige viden, færdigheder og kompetencer i den aktuelle praksis. Klinisk praksis er 
karakteriseret ved at være kompleks og uforudsigelig, så læring i den kontekst kræver 
anvendelse af forskellige læringsformer og pædagogiske arbejdsformer. Læringen skal, i 
samarbejde med den kliniske vejleder, tilrettelægges, så person- og fagorienteret læring 
tilgodeses. 
 
Læringen i klinisk praksis forudsætter, at den uddannelsessøgende får mulighed for at 
arbejde med komplekse kliniske sygeplejefaglige problemstillinger i overensstemmelse med 
læringsudbyttet for den aktuelle kliniske uddannelsesperiode og på baggrund af det 
teoretiske indhold i uddannelsesperioden. 
 
Den pædagogiske tilrettelæggelse skal sikre, at den kliniske del indeholder: 
 Målrettede læringssituationer, der er planlagt af den uddannelsessøgende og klinisk 

vejleder på baggrund af den uddannelsessøgendes forudsætninger og læringsudbyttet 
for den aktuelle uddannelsesperiode 

 Situationsbestemte læringssituationer, der opstår i den komplekse, uforudsigelige, 
kliniske praksis 

 Formelle refleksionsprocesser er planlagt refleksion sammen med klinisk vejleder, der 
bygger på den læring, som ligger i afstanden til oplevelsen 



    4 

 Formelle refleksionsprocesser i hverdagen, der bygger på læring, som ligger i nærheden 
af en given oplevelse 

 Evaluering medvirker til at gøre den uddannelsessøgende bevidst om egne kundskaber, 
færdigheder og læreprocesser, der bygger på samarbejde mellem den 
uddannelsessøgende og den kliniske vejleder 

 
Den uddannelsessøgende er selv med til at forme sin uddannelse. I de kliniske perioder 
arbejdes der med konkrete kliniske problemstillinger, der udspringer af praksis, 
læringsudbyttet for uddannelsen og for den aktuelle uddannelsesperiode samt 
Sundhedsstyrelsens meddelelse nr. 1 (Bilag 5). 

 
Den uddannelsessøgende planlægger sit læringsudbytte for hver af de tre kliniske perioder 
under vejledning af den kliniske vejleder. 

 
Den uddannelsessøgende skal qua et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb 
opnå omfattende viden, færdigheder og kompetencer inden for den døgnbaserede, akutte, 
ambulante og udgående psykiatri samt inden for socialpsykiatri. Læringsudbyttet varierer 
afhængig af tilrettelæggelsen af de kliniske uddannelsesperioder. 
 
Den uddannelsessøgende er aktivt deltagende i afsnittets opgaver med det formål at 
opfylde læringsudbyttet. Den uddannelsessøgende indgår ikke i normeringen, men er 
deltagende i sygeplejen i det omfang, læringsudbyttet tilsiger. 

 

6. GENERELT OM BEDØMMELSE 
På Specialuddannelsen afholdes følgende: 
 Intern prøve 

 Obligatorisk opgave 1, en pædagogisk opgave 

 Obligatorisk opgave 2, en kvalitetsudviklingsopgave 

 Den afsluttende eksamensopgave 

 Bedømmelse af hver af de tre kliniske perioder 

 
Inden for den første tredjedel af uddannelsen afholdes prøve med intern censur. Det er en 
stillet opgave, der består af en skriftlig synopsis med efterfølgende mundtlig eksamination. 
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. 
 
De to obligatoriske opgaver består af udarbejdelse af en skriftlig opgave, der afleveres i 
slutningen af den kliniske periode i henholdsvis uddannelsesperiode 2 og 3. Opgaverne 
bedømmes af opgavevejleder og uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder og 
bedømmes bestået/ikke bestået. En af de to obligatoriske opgaver kan udarbejdes som 
gruppeopgave. 
Den afsluttende eksamen er individuel og består af udarbejdelse af en skriftlig 
eksamensopgave. Den skriftlige eksamensopgave tager udgangspunkt i en selvvalgt klinisk 
problemstilling, der er relevant for specialsygeplejerskens funktionsområde. Den skriftlige 
afsluttende eksamen bedømmes med angivelse af karakter ud fra 7 trins-skalaen af en 
ekstern censor og eksaminator jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. 
marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. 
 
Den kliniske vejleder vurderer opfyldelsen af læringsudbyttet efter hver af de tre kliniske 
perioder, der bedømmes bestået/ikke bestået. 
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6.1. Bedømmelse 
Bedømmelse af prøve, obligatoriske opgaver, afsluttende eksamensopgave og kliniske 
uddannelsesperioder sker i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 
20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. 

 
For at kunne indstilles til den afsluttende eksamen skal såvel klinisk uddannelse som 
teoriprøve med intern censur og de to obligatoriske opgaver være bestået. 
 
Den uddannelsessøgende kan indstille sig til intern prøve, obligatorisk opgave 1, 
obligatorisk opgave 2 og afsluttende eksamen tre gange. En ikke bestået klinisk 
uddannelsesperiode forlænges i fornødent omfang efter nærmere aftale mellem klinisk 
vejleder og uddannelseskoordinator. 
 
Har den uddannelsessøgende ikke afleveret intern prøve, obligatorisk opgave 1 og 2 eller 
afsluttende eksamensopgave til den fastsatte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 
 

6.2. Fravær og sygeeksamen 
Fravær over 10 pct. fra henholdsvis teoriundervisning eller klinisk uddannelse forlænger 
uddannelsestiden svarende til fraværet. 
 
Sygeeksamen kan tilbydes, såfremt en uddannelsessøgende på grund af sygdom er 
forhindret i at udarbejde eller aflevere intern prøve, obligatoriske opgaver eller afsluttende 
eksamensopgave inden for den fastsatte tidsfrist. Udsættelse kan gives mod dokumentation 
i form af en lægeerklæring. I tilfælde af sygdom er det den uddannelsessøgendes ansvar, at 
kontakte uddannelseskoordinatoren med henblik på udsættelse. 
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7. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE 
Varighed 17 uger bestående af 10 ugers teoriundervisning og syv ugers klinisk uddannelse 
svarende til 22 ECTS point. 
 
Temaer 
 Klinisk psykiatrisk sygepleje 

 Videnskab og forskning 

 Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver 

 Forebyggelse af vold og selvmord 

 Regulering af området 
 

7.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje 
 
Består af 120 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 

 Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie 

 Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst 

 Etik, værdier og etiske dilemmaer 

 Den psykiatriske sygeplejes handlingsaspekter 

 Det relationelle aspekt 

 Recovery, empowerment og rehabilitering 

 Pårørende og netværksarbejde 

 Patientologi 

 Den sociale konstruktion og hverdagsliv 

 Stigmatisering og udstødelse 

 Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed 

 Life skills 
 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan redegøre for, reflektere over og forholde sig kritisk til metoder og procedurer, der 

anvendes til identificering, vurderinger, handlinger og evalueringer i den kliniske 
psykiatriske sygepleje 

 Kan redegøre for, reflektere over og forholde sig til generelle, specifikke og komplekse 
problemstillinger, ud fra forskellige perspektiver på psykiatriske lidelser, herunder 
inddrage/anvende omsorgs- og sygeplejeteorier i psykiatrisk kontekst 

 Kan redegøre for og reflektere over udviklingen i psykiatrisk sygepleje i relation til den 
nutidige professionsudøvelse 

 Kan redegøre for og reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer i psykiatrisk 
sygepleje og i psykiatrien 

 Kan redegøre for og reflektere over patient- og pårørendeperspektivet i samarbejdet 

 Kan forholde sig kritisk til teorien om normalitet og afvigelse samt identificere 
stigmatiseringsfaktorer af psykiatriske patienter i den psykiatriske sygepleje og i 
samfundet generelt 

 
Færdigheder 
 Kan anvende og vurdere sygeplejefaglige analyse- og vurderingsmetoder til 

bearbejdning af komplekse kliniske problemstillinger 
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 Kan anvende og vurdere relevant teori, metode og praksis/kliniske problemstillinger i 
udvikling af den psykiatriske sygepleje 

 Kan analysere, argumentere, vurdere og håndtere etiske dilemmaer og problemstillinger 
i sundhedssektoren og i den psykiatriske sygepleje 

 Kan anvende evidensbaseret viden i relationsarbejdet med forskellige typer psykiatriske 
patienter samt disses pårørende 

 Kan observere, systematisere og vurdere sundhedsfremmende og rehabiliterende tiltag 
 
Kompetencer 
 Kan selvstændigt opstille målsætninger, udføre, evaluere og justere den psykiatriske 

sygepleje til målgrupper med komplekse kliniske problemstillinger, med respekt for deres 
forskellige værdier, kulturer samt intellektuelle og følelsesmæssige forhold 

 Kan selvstændigt igangsætte refleksionsprocesser, gennemføre kollegial vejledning, og 
på baggrund heraf identificere faktorer, der kan forbedre relationsarbejdet i komplekse 
patientforløb 

 Kan inddrage og vurdere etiske aspekter i egen og andres praksis, og dermed kvalificere 
relationsarbejdet i komplekse patientforløb 

 Kan udvise personlige relationelle kompetencer, evne til at reflektere over dem, og være 
rollemodel for egen og andre faggrupper 

 Kan indgå i udviklingsarbejde, herunder kulturforandringsprocesser, der medvirker til 
afstigmatisering, fremmer sundhed og patientens indflydelse på sin livssituation 

 

7.2. Videnskab og forskning 
 
Består af 30 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Videnskabsteori 

 Argumentations- og analysestrategi 

 Forskning, evidens og best practice 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan redegøre for og reflektere over perspektiver og metoder i psykiatrisk sygepleje, og 

relatere dem til videnskabsteori, forsknings- og evidensbaseret viden og best practice på 
internationalt niveau 

 
Færdigheder 

 Kan analysere, argumentere for og vurdere metoder og teorier i analysen af komplekse 
kliniske problemstillinger og formidle analysen mundtligt og skriftligt i et klart fagsprog 

 
Kompetencer 
 Kan selvstændigt, på baggrund af relevant forskning og evidens, tage initiativ til, 

tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse, uforudsigelige 
kliniske forløb i patientens forskellige sygdomsfaser 

 Kan medvirke til valg og forbedring af metoder til udvikling af den kliniske sygepleje samt 
planlægge, gennemføre og evaluere udviklingsarbejde, hvor metoderne er anvendt 
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7.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver 
 
Består af 70 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 

 Behandlingsmetoder 

 Differentialdiagnoser 

 Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver 

 Sygdoms- og sundhedsbegreber 

 Transkulturel psykiatri 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 

 Har kendskab til og kan redegøre for sygdomsdefinitioner, differentialdiagnoser og 
anvendte behandlingsmetoder i psykiatrien 

 Har kendskab til sygdomsforebyggende faktorer, såvel biologiske, psykologiske som 
sociale samt kan identificere behov for sygdomsforebyggende intervention 

 Kan forholde sig kritisk til forekomsten af psykisk sygdoms- og sundhedstegn i et 
transkulturelt perspektiv 

 
Færdigheder 

 Kan observere, analysere og formidle observationer over sygdoms- og sundhedstegn, 
samt diskutere og perspektivere disse i mono- og tværfaglige fora 

 Kan anvende viden om og kendskab til sygdomsforebyggelse i transkulturelt perspektiv i 
komplekse patientforløb 

 Kan argumentere for og vurdere effekten af udvalgte behandlingsmetoder 
 
Kompetencer 

 Kan selvstændigt igangsætte og medvirke til at gennemføre tværfaglige drøftelser 
vedrørende sygdoms- og sundhedstegn hos psykiatriske patienter, og derved yde 
kvalificeret, selvstændigt bidrag til diagnostiske afklaringer samt valg af pleje- og 
behandlingsmetoder 

 Kan selvstændigt igangsætte samt medvirke til at gennemføre og evaluere 
udviklingstiltag, som øger og forbedrer sygdomsforebyggende aktiviteter 

 
 

 

7.4. Forebyggelse af vold og selvmord 
 
Består af 50 teoritimer 
 
Centrale indholdselementer 
 Konflikthåndtering 

 Metoder til forebyggelse af vold 

 Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale 

 Observationsgrader og skærmningsniveauer 

 Forebyggelse af selvmord 
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Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Har viden om konflikters opståen i mellemmenneskelige relationer samt dybdegående 

forståelse for deeskaleringsmetoder 

 Kan forholde sig kritisk til konfliktsituationer, opstået i praksis, ved at identificere 
konflikternes sammenhæng og reflektere over egen og andres praksis 

 Har viden om og kan redegøre for metoder, der forebygger anvendelse af tvang i 
psykiatrien 

 Har viden om og erfaring i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler efter tvang samt er i 
stand til at indsamle og formidle data med henblik på forebyggelse 

 Har viden om og forståelse af graduering af observation af forskellige sygdomstilstande, 
herunder observation af kritiske og/eller vitale værdier 

 Har kendskab til psykologiske og psykopatologiske reaktioner/mønstre, der kan føre frem 
til selvmord 

 
Færdigheder 
 Kan analysere og vurdere konfliktsituationer, og på den baggrund selvstændigt 

igangsætte relevant håndtering 

 Kan indgå i tværfagligt samarbejde for at udvikle strategier til psykoeducation for 
patienter, der har ønske om, eller behov for, at lære at mestre aggressionsudløsende 
adfærd 

 Kan udforme og udvikle sygeplejeplaner, der, med udgangspunkt i teorier og tidligere 
indhentede data, forebygger anvendelse af tvang over for psykiatriske patienter 

 Kan gennemføre opfølgningssamtaler og vejlede andre faggrupper heri 

 Kan analysere data fra opfølgningssamtaler med henblik på at identificere og iværksætte 
generelle tvangsforebyggende tiltag i eget afsnit 

 Kan igangsætte relevant observation og skærmning af patienten i komplekse og 
uforudsigelige situationer 

 Kan anvende evidensbaseret viden i sin kommunikation med den selvmordstruede 
patient 

 Kan syntetisere egne og andres observationer og sammenholde dem kritisk med viden 
om selvmordsrisiko, så relevante forebyggende tiltag igangsættes rettidigt 

 
Kompetencer 
 Kan håndtere konflikter opstået mellem patienter, mellem patienter og personale samt 

personale imellem i sammenhænge, der afspejler komplekse arbejdssituationer 

 Kan igangsætte refleksionsprocesser med henblik på at forebygge konflikter og påtage 
sig ansvar for processtyring 

 Kan igangsætte tvangsforebyggelse i komplekse og kritiske situationer 

 Kan formidle viden om forebyggelse af tvang, både i forhold til egen og andre faggrupper 

 Kan påtage sig selvstændigt ansvar for planlægning og gennemførelse af 
tvangsforebyggende tiltag, herunder for kvalitetssikring heraf i eget område 

 Kan medvirke ved udvikling af videnskabelige metoder til observation af kritisk adfærd 
hos psykiatriske patienter 

 Kan indgå i udvikling af selvmordsforebyggende tiltag og indgå selvstændigt i et 
tværfagligt samarbejde herom 

 Kan formidle evidensbaseret viden om selvmordsforebyggelse, både til egen og andre 
faggrupper 

 Kan indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde omkring pårørende til patienter, der har 
begået selvmord 
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7.5. Regulering af området 
 
Består af 30 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Psykiatriloven 

 Sundhedsloven 

 Straffeloven 

 Serviceloven 

 § 71 Udvalget 

 Ombudsmandsinstitutionen 

 Sundhedsstyrelsen 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan redegøre for og reflektere over den til enhver tid gældende lovgivning, der regulerer 

psykiatrien med særlig fokus på psykiatriloven 

 Kan redegøre for de nationale og regionale rammer, der er gældende for psykiatrien 
 
Færdigheder 
 Kan identificere, vurdere og udpege centrale emner i gældende lovgivning og rammer i 

forhold til daglig praksis 

 Kan videreformidle rammer, lovgivning m.v. til samarbejdspartnere, patienter og 
pårørende 

 
Kompetencer  
 Kan udvikle praksis i forhold til gældende lovgivning, nationale og regionale rammer 

 Kan disponere, rådgive og vejlede om gældende rammer og lovgivning i det daglige 
arbejde 
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8. RETNINGSLINJER FOR INTERN PRØVE 
I den sidste uge i den teoretiske del af uddannelsesperiode 1 afholdes prøve med intern 
censur.  
Prøven er en individuel stillet opgave, som består af en skriftlig synopsis2 og mundtlig 
eksamination. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. 
 
Formål 
Prøven skal vise, at den uddannelsessøgende kan identificere, analysere, argumentere for 
og teoretisere over en klinisk problemstilling og kritisk vurdere anvendeligheden af den 
udvalgte teori i relation til læringsudbyttet og de centrale indholdselementer i 
uddannelsesperiode 1. 
 
Kriterier 
Synopsis skal vise, at den uddannelsessøgende kan: 
 Udarbejde en praksisbeskrivelse3 

 Analysere praksisbeskrivelsen med henblik på at identificere kliniske problemstillinger 

 Vælge og begrunde én klinisk problemstilling til videre bearbejdning 

 Dokumentere den kliniske problemstillings relevans ud fra forsknings- og evidensbaseret 
viden eller best practice  

 Begrunde valg af teori og præsentere relevante dele af teori til bearbejdning af den 
kliniske problemstilling  

 
Den mundtlige eksamination skal vise, at den uddannelsessøgende kan: 
 Analysere, argumentere og teoretisere over den kliniske problemstilling og den valgte 

teori   

 Kritisk diskutere og vurdere anvendeligheden af den valgte teori 

 Konkludere i forhold til den kliniske problemstilling 

 Vurdere konklusionens mulige konsekvenser for den kliniske psykiatriske sygepleje 
 
Prøvens omfang 
Synopsis skal følge redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning (Bilag 7) og have et 
omfang af maksimalt 13.650 satsenheder. Synopsen afleveres i tre eksemplarer til 
uddannelseskoordinatoren på et nærmere angivet tidspunkt. 

 

 Den mundtlige eksamination varer 40 minutter fordelt således: 

 15 minutter: Den uddannelsessøgendes oplæg  

 15 minutter: Eksaminationen 

 10 minutter: Voteringen (voteringen kan ikke overværes af den uddannelsessøgende) 
 

                                                           
2
 Synopsis skal her forstås som en skriftlig fremstilling af den uddannelsessøgendes 

praksisbeskrivelse, klinisk problemstilling og teori til bearbejdning i den mundtlige del. 

3
 Praksisbeskrivelse er en skriftlig fremstilling, en beskrivelse af en oplevet situation fra praksis. 

Praksisbeskrivelsen indeholder objektive kendsgerninger i modsætning til sygeplejefortællingen. 

Kilde: Grove, M & Topsøe-Jensen, N årstal ukendt. Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals 

undervisning, København, S.127 
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Bedømmelse 
Vurdering af den skriftlige synopsis og den mundtlige eksamination sker på baggrund af 
formål og kriterier for Intern prøve.  
Synopsis samt den mundtlige eksamination bedømmes af uddannelseskoordinatoren eller 
dennes stedfortræder og en internt udpeget censor. Hovedvægten af bedømmelsen lægges 
på den mundtlige eksamination og bedømmes bestået /ikke bestået. 
Såfremt Intern prøve ikke bestås, fastsætter uddannelseskoordinator: 
 Tidsramme for evt. omarbejdelse af skriftlig synopsis 

 Afleveringsdato for skriftlig synopsis 

 Dato for eksamination 

 Eksamination med ny intern censor 
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9. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING 
Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS 
point   
 
Temaer 
 Sundhedspædagogik 

 Didaktik og pædagogik 

 Undervisning, vejledning og information 
 

9.1. Sundhedspædagogik 
 
Består af 18 teoritimer.  
 
Centrale indholdselementer 
 Sundhedspædagogiske teorier og metoder 

 Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan beskrive, identificere, reflektere over og forholde sig kritisk til sundhedspædagogiske 

kernebegreber som medinddragelse, motivation, handlekompetence og vejlederbegrebet 
inklusive roller, værdier og etik 

 Kan forstå, reflektere over og forholde sig kritisk til sundhedspædagogiske teorier, 
metoder og til klinisk praksis 

 Kan beskrive, identificere, reflektere over og forholde sig kritisk til forskellige 
sundhedspædagogiske perspektiver på sygdoms- og sundhedsopfattelse 

 Kan beskrive og reflektere over mangler og ressourcetilgang ud fra teoretisk og praksis 
viden samt forsknings- og evidensbaserede undersøgelser 

 
Færdigheder 
 Kan analysere og argumentere for kliniske problemstillinger ud fra faglige og 

sundhedspædagogiske metoder 

 Kan anvende sundhedspædagogiske metoder og redskaber til indsamling af data og 
analyse 

 Kan anvende teoretisk funderede redskaber til løsning af sundhedspædagogiske kliniske 
problemstillinger 

 Kan anvende kvalitative og kvantitative metoder til at forklare årsag, virkning, 
forskelligheder og ligheder, styrker og svagheder 

 Kan vurdere sundhedspædagogiske, teoretiske og praksisnære problemstillinger samt 
begrunde de valgte handlinger og løsninger ud fra forsknings- og evidensbaseret viden 
og teori 
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 Kan formidle sundhedspædagogiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, 
tværfaglige samarbejdspartnere og brugere 

 
Kompetencer 

 Kan håndtere komplekse, uforudsigelige og udviklingsorienterede 
sundhedspædagogiske problemstillinger ved anvendelse af teori, metoder samt 
forsknings- og evidensbaserede undersøgelser 

 Kan selvstændigt indgå i fagligt, tværfagligt og brugerorienteret samarbejde 

 Kan være igangsætter ved sundhedspædagogiske komplekse kliniske problemstillinger 

 Kan vurdere, diskutere, evaluere og udvikle sundhedspædagogiske tiltag i klinisk praksis 

 

9.2. Didaktik og pædagogik 
 
Består af 54 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Didaktikkens pædagogiske komponenter  

 Pædagogiske teorier og metoder 

 Læringsteorier og metoder 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan forstå, reflektere over og forholde sig kritisk til pædagogiske teorier, læringsteorier 

og metoder i forhold til klinisk praksis 

 Kan beskrive, identificere og reflektere ved hjælp af didaktikkens pædagogiske 
komponenter 

 Kan forstå, reflektere over og forholde sig til forskellige evalueringsformer 
 
Færdigheder 
 Kan argumentere, relatere, sammenligne og vurdere pædagogiske problemstillinger 

 Kan anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af data 

 Kan anvende analytisk og kritisk tilgang til pædagogisk teori og læringsteori 

 Kan analysere bagvedliggende antagelser og begrundelser for de valgte handlinger ud 
fra pædagogisk teori eller læringsteori og praksis 

 Kan analysere og vurdere den pædagogiske virksomhed i spændingsfeltet mellem 
dannelse, kompetence, samfundsændringer og magtudøvelse 

 Kan formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger og løsningsmodeller til 
samarbejdspartnerne og brugere 

 Kan udvikle kriterier for at realisere deltagerfokuseret undervisning, vejledning og 
information 

 Kan træffe og begrunde beslutninger vedrørende evaluering på baggrund af analyse og 
refleksion 

 Kan analysere, vurdere og anvende forskellige evalueringstiltag 
 
Kompetencer 
 Kan selvstændigt håndtere komplekse og udviklingsorienterede didaktiske og 

pædagogiske problemstillinger i klinisk praksis 

 Kan selvstændigt indgå i fagligt, tværfagligt og brugerorienteret samarbejde 

 Kan implementere ny pædagogisk viden og metoder i klinisk praksis 

 Kan indgå i udvikling af evalueringsmetoder og evalueringskultur 
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9.3. Undervisning, vejledning og information 
 
Består af 18 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige 

samarbejdspartnere 

 Psykoedukation 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan forstå, reflektere over og forholde sig kritisk til pædagogiske teorier, læringsteorier 

og metoder i praksis 

 Kan beskrive og identificere målgruppens læringsbehov for undervisning, vejledning og 
information 

 Kan reflektere over og forholde sig kritisk til de faglige samarbejdspartneres anvendelse 
af pædagogisk og læringsteoretisk teori og metoder for derigennem at kunne identificere 
et undervisnings-, vejlednings- og/eller informationsbehov 

 Kan beskrive, forstå og forholde sig kritisk til patienters og pårørendes viden, forståelse 
og handlemuligheder samt kunne beskrive, reflektere over psykoeducation som 
undervisningsmetode 

 
Færdigheder 
 Kan argumentere, relatere og vurdere teoretiske og praksisnære pædagogiske 

problemstillinger og begrunde de valgte pædagogiske handlinger/tiltag til løsninger til 
enkelt personer eller til grupper 

 Kan formidle praksisnære pædagogiske problemstillinger og løsninger til enkelt 
personer, grupper og faglige samarbejdspartnere 

 Kan vurdere deltagerforudsætninger og læringsmiljøets betydning for læreprocesser 

 Kan anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af data 

 Kan vurdere behov for psykoeducation 
 
Kompetencer 
 Kan mestre færdigheder, der knytter sig til pædagogik og didaktik 

 Kan skabe læringsmiljøer, hvor praksiskundskab og personlig dannelse kan udvikles 

 Kan håndtere udviklingsorienterede pædagogiske problemstillinger 

 Kan planlægge, gennemføre og evaluere klinisk vejledning og undervisning 

 Kan selvstændigt indgå i udviklingsorienteret pædagogisk arbejde og argumentere og 
reflektere ved hjælp af didaktikkens pædagogiske komponenter 

 Kan gennemføre psykoeducative forløb 
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10. RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK OPGAVE 1 
Obligatorisk opgave 1 udarbejdes i løbet af den kliniske del af uddannelsesperiode 2. 
Opgaven er en skriftlig pædagogisk opgave, som gennemføres individuelt eller som en 
gruppeopgave. En af de to obligatoriske opgaver kan udarbejdes som gruppeopgave. 
 
Formål 
Opgaven skal dokumentere, at den uddannelsessøgende, i relation til læringsudbytte og 
centrale indholdselementer for uddannelsesperiode 2, selvstændigt kan bearbejde en 
klinisk pædagogisk problemstilling. Den uddannelsessøgende skal dokumentere viden, 
færdigheder og kompetencer inden for pædagogik og formidling samt i relation til den 
sygeplejefaglige kontekst. 
 
Kriterier 
 Redegørelse for en klinisk pædagogisk problemstilling og dokumentere den kliniske 

problemstillings faglige relevans, ud fra forsknings- og evidensbaseret viden eller best 
practice  

 Afgrænsning 

 Problemformulering  

 Metode, herunder redegøre for og begrunde valg af teori  

 Analyse og diskussion. Fremstilling af empiri og teori, der analyseres og diskuteres med 
henblik på at besvare problemformuleringen 

 Konklusion 

 Perspektivering i forhold til udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje 
 
Vejledning 
Der ydes fire timers vejledning pr. opgave. 
 
Opgavens omfang 
Ved individuelt arbejde må opgaven have et omfang på maksimalt 27.300 satsenheder. Ved 
gruppe på to personer maksimalt 38.675 satsenheder og ved gruppe på tre personer 
maksimalt 45.500 satsenheder.  
Der skal være et resumé på maksimalt 200 ord. 
Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med gældende, redaktionelle retningslinjer for 
opgaveskrivning (Bilag 7). Opgaven afleveres efter aftale med koordinatoren, på et 
nærmere fastsat tidspunkt.  
 
Bedømmelse 
Opgaven bedømmes på baggrund af formålet og kriterier for Obligatorisk opgave 1. 
Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået af den tildelte opgavevejleder og 
uddannelseskoordinatoren eller dennes stedfortræder. 
Uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder har censorfunktionen ved bedømmelse. 
Bedømmelsen foregår i tilknytning til uddannelsesperiode 2, den kliniske del. 
 
Såfremt opgaven ikke bestås, aftaler opgavevejleder og uddannelseskoordinator eller 
dennes stedfortræder: 
 Hvilke dele af opgaven der skal omarbejdes 

 Tidsramme for omarbejdelsen 

 Afleveringsdato og bedømmelsesdato 
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11. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, 
TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE 

Varighed 15 uger, bestående af syv ugers teori og otte ugers klinik svarende til 18,5 ECTS 
point. 
 
Temaer 
 Kvalitetsudvikling 

 Dokumentation 

 Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 
 

11.1. Kvalitetsudvikling 
 
Består af 96 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Kvalitetsteorier og strategier 

 Data 

 Metodeudvikling 

 Forskning, evidens og best pratice 

 Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer 

 Evalueringsteorier og metoder 

 Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer 

 Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser 

 Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan kritisk bedømme teori, strategier, metoder og redskaber til kvalitetsudvikling, 

herunder inddrage forsknings- og evidensbaseret viden og best practice på internationalt 
niveau 

 Kan identificere problemstillinger og argumentere for udvikling af de sundhedsfaglige 
ydelser på baggrund af samspillet mellem sundhedsvidenskabelig forskning, medicinsk 
teknologivurdering og kvalitetsudvikling 

 
Færdigheder 
 Kan anvende teori, metode og praksis i analyse og udvikling af kvaliteten af den 

psykiatriske sygepleje i forhold til patientens sundhedsfaglige behov 

 Kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger for kvalitetsudviklingen af den 
sundhedsfaglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet 

 Kan formidle faglige problemstillinger skriftligt og mundtligt og anvende løsningsmodeller, 
der systematisk og målrettet fremmer kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser i 
psykiatrien 

 
Kompetencer 
 Kan indgå i kvalitetsudviklingen af komplekse problemstillinger i det psykiatriske speciale 

gennem anvendelse af teorier og metoder, der fører til nye løsninger 

 Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og tage medansvar for at 
kvalitetsudviklingsprocessen gennemføres professionelt 
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 Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for at udvikle egen praksis ved 
anvendelse af teorier og metoder til kvalitets- og fagudvikling 

 

11.2. Dokumentation 
 
Består af 30 teoristimer. 

 
Centrale indholdselementer 
 Formål med og dokumentation af sygeplejen 

 Dokumentationsmodeller 

 Indhold og struktur i dokumentation 

 Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation 

 Dokumentation og kvalitet 

 Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan reflektere og analysere teori, metode og indhold i dokumentationsprocessen 

 Kan forstå og forholde sig kritisk til anvendelsen af forskellige former for dokumentation, 
vurdere kvaliteten, ansvar og resultater herunder identificere teoretiske problemstillinger 
og teoretiske løsninger 

 
Færdigheder 
 Kan anvende og bedømme dokumentationsmodeller på baggrund af teori, 

sygeplejepersonalets opgave- og ansvarsfordeling og dokumentation i forhold til 
kvalitetsudvikling af sygeplejen 

 Kan vurdere anvendelsen af sygeplejedokumentationsmodeller vedrørende 
dokumentation af patientens problem og behov, ressourcer, risici, den planlagte og 
gennemførte sygepleje samt det forventede og faktiske udbytte af sygeplejen 

 Kan formidle faglige problemstillinger i dokumentation af sygeplejen og opstille 
begrundede løsninger 

 
Kompetencer 
 Kan varetage og udvikle dokumentation af sygeplejen gennem anvendelse af teorier og 

metoder og sikre, at bearbejdning af problemstillinger fører til nye løsninger 

 Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, tage ansvar for, at dokumentationen 
gennemføres professionelt både i forhold til sygeplejen og i samarbejdet om patientforløb 

 Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen praksis ved anvendelse af teorier, 
metoder og evalueringer om dokumentation 
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11.3. Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 
 
Består af 84 teoritimer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Organisering af plejen 

 Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri 

 Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed 

 Sammenhængende patientforløb 

 Pakkeforløb/accelererede forløb 

 Sundhedsaftaler 

 Netværksarbejde 

 Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning 

 Patient- og pårørendeforeninger 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan redegøre for og kritisk forholde sig til organisatoriske kernebegreber 

 Kan redegøre for forskellige sektorers indsatsområder, kompetencer, forpligtelser og 
samarbejde på psykiatriområdet 

 Kan redegøre for og kritisk forholde sig til faktorer, der har indflydelse på og indgår i 
tilrettelæggelsen af sammenhængende patientforløb 

 
Færdigheder 
 Kan argumentere for og vurdere betydningen af organiseringen af patientforløb 

 Kan argumentere for og vurdere teoretiske og praktiske tværfaglige og tværsektorielle 
problemstillinger i relation til den psykiatriske sygepleje 

 Kan anvende løsningsstrategier, der fremmer sammenhængende patientforløb 

 Kan formidle og diskutere tværfaglige og tværsektorielle problemstillinger og 
løsningsstrategier mundtligt og skriftligt med fagfæller, samarbejdspartnere, patienter og 
pårørende 

 
Kompetencer 
 Kan selvstændigt igangsætte planlægningen af og indgå i samarbejde om komplekse 

sammenhængende patientforløb under hensyntagen til forskellige faggruppers og 
sektorers forpligtelser og kompetencer samt den lovgivning, der regulerer området 

 Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for 
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
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12. RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK OPGAVE 2 
Obligatorisk opgave 2 udarbejdes i løbet af den kliniske del af uddannelsesperiode 3. 
Opgaven er en skriftlig kvalitetsudviklingsopgave, som gennemføres individuelt eller som en 
gruppeopgave. En af de to obligatoriske opgaver kan udarbejdes som gruppeopgave. 
 
Formål 
Opgaven skal dokumentere, at den uddannelsessøgende, i relation til læringsudbytte og 
centrale indholdselementer for uddannelsesperiode 3, selvstændigt kan planlægge, 
gennemføre og evaluere en kvalitetsudviklingsopgave af relevans for klinisk psykiatrisk 
sygepleje og med udgangspunkt i den uddannelsessøgendes praksis. Den 
uddannelsessøgende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer inden for 
kvalitetsudvikling.  
 
Kriterier  
 Redegøre for en klinisk problemstilling og dokumentere dens faglige relevans  

 Afgrænsning 

 Problemformulering  

 Metode, herunder redegøre for og begrunde valg af empiri og teori  

 Analyse og diskussion. Fremstilling af empiri og teori, der analyseres og diskuteres med 
henblik på at besvare problemformuleringen 

 Kortfattet diskussion af den anvendte metode   

 Der konkluderes på problemformuleringen på baggrund af analyse og diskussion og der 
svares på problemformuleringen 

 Perspektivering i forhold til udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje 
 
Vejledning 
Der ydes fire timers vejledning pr. opgave. 
 
Opgavens omfang 
Ved individuelt arbejde må opgaven have et omfang på maksimalt 45.550 satsenheder. 
Ved gruppe på to personer maksimalt 56.875 satsenheder og ved gruppe på tre personer 
maksimalt 63.700 satsenheder. 
Der skal være et resumé på maksimalt 200 ord. 
Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med gældende, redaktionelle retningslinjer for 
opgaveskrivning (Bilag 7). Den afleveres efter aftale med koordinatoren på nærmere fastsat 
tidspunkt.  
 
Bedømmelse 
Opgaven bedømmes på baggrund af formålet og kriterier for obligatorisk opgave 2. 
Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået af den tildelte opgavevejleder og 
uddannelseskoordinatoren eller dennes stedfortræder. 
Uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder har censorfunktionen ved bedømmelse. 
Bedømmelsen foregår i tilknytning til uddannelsesperiode 3, den kliniske del. 
Såfremt opgaven ikke bestås, aftaler opgavevejleder og uddannelseskoordinator eller 
dennes stedfortræder: 
 Hvilke dele af opgaven der skal omarbejdes 

 Tidsramme for omarbejdelsen 

 Afleveringsdato og bedømmelsesdato 
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13. UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I 
PSYKIATRISK SYGEPLEJE 

Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point 
Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt 
planlægge studiebesøg efter behov. 
 
Temaer 
 Afsluttende eksamensopgave 

 Afslutning af uddannelsen  
 

13.1. Afsluttende eksamensopgave 
 
Består af 138 timer. 
 
Læringsudbytte 
 
Viden 
 Kan redegøre for, afgrænse og definere en klinisk problemstilling i psykiatrisk sygepleje 

 Kan identificere og redegøre for relevant metode, evt. empiri og teorier til bearbejdning af 
den kliniske problemstilling 

 Kan forholde sig kritisk til og vurdere den valgte empiri, teori og metode 

 Kan redegøre for, reflektere over og forholde sig kritisk til de valgte teoriers betydning for 
udførelse og udvikling af psykiatrisk sygepleje 

 
Færdigheder 
 Kan argumentere for og vurdere anvendelsen af relevant metode  

 Kan selvstændigt analysere data og relatere analysen til teorier i psykiatrisk sygepleje 

 Kan reflektere over analytiske fund og formidle sine refleksioner skriftligt 

 Kan konkludere og fremkomme med selvstændige overvejelser over konklusionens 
betydning for den kliniske praksis i psykiatrisk sygepleje 

 
Kompetencer 
 Kan selvstændigt initiere, tilrettelægge og gennemføre en bearbejdning af en klinisk 

problemstilling ved inddragelse af empiri, teorier og metoder, der er forsknings- og 
evidensbaserede eller har afsæt i best practice 

 Kan perspektivere og reflektere over den anvendte teori og metode, analytiske fund samt 
konklusionens betydning for udvikling af psykiatrisk sygepleje 

 Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for udvikling af egen praksis 
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13.2. Afslutning af uddannelsen  
 
Består af 12 timer. 
 
Centrale indholdselementer 
 Evaluering af uddannelsen 

 Netværksdannelse 

 Implementering af uddannelsen 
 
Læringsudbytte i teori og klinik 
 
Viden 
 Kan identificere og redegøre for eget læringsudbytte af Specialuddannelsen 

 Kan reflektere over og redegøre for læringsudbyttets betydning for udførelsen og 
udviklingen af den psykiatriske sygepleje 

 Kan identificere og i evalueringen redegøre for udviklingspotentialer på 
Specialuddannelsen og herved medvirke til uddannelsens fortsatte udvikling 

 Kan identificere og redegøre for mulige netværksdannelser 
 
Færdigheder 
 Kan vurdere læringsudbyttets betydning for egen praksis og formidle dette til nærmeste 

leder 

 Kan formidle den opnåede viden, færdigheder og kompetencer til kolleger 

 Kan analysere, argumentere og vurdere læringsudbyttet i at deltage i netværk 
 
Kompetencer 
 Kan identificere egne fortsatte læringsbehov og tage ansvar for udvikling af egen praksis. 

 Kan fortsat erhverve sig viden, færdigheder og kompetencer, der medvirker til udvikling 
af den kliniske psykiatriske sygepleje 

 Kan selvstændigt initiere dialog med nærmeste leder vedrørende fremadrettet 
anvendelse af viden, færdigheder og kompetencer 

 Kan selvstændigt initiere, tilrettelægge og gennemføre deltagelse i netværk 
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14. RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF AFSLUTTENDE 
EKSAMENSOPGAVE PÅ SPECIALUDDANNELSEN FOR 
SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE 

 
Formål 
At den uddannelsessøgende på videregående niveau demonstrerer evne til en selvstændig 
bearbejdning af en klinisk problemstilling inden for specialsygeplejerskens funktionsområde 
med henblik på at højne klinisk praksis. Den kliniske problemstilling afspejler praksis og 
bearbejdes ved anvendelse af teori.  
 
Kriterier  
 Redegøre og argumentere for den kliniske psykiatriske sygeplejefaglige problemstilling 

og dokumentere dens relevans ud fra sundhedsfaglige kilder og undersøgelsesbaserede 
kilder 

 Problemstillingen afgrænses og afgrænsningen begrundes 

 På baggrund af afgrænsningen af problemstillingen opstilles en problemformulering, der 
naturligt udspringer af den sygeplejefaglige problemstilling 

 Der argumenteres og begrundes for valg af metode til besvarelse af problemformulering. 
Herunder redegøres der for analysestrategi samt valg af teori og evt. empiri 

 Problemformuleringen besvares gennem analyse og diskussion af anvendt teori og evt. 
empiri  

 Kortfattet diskussion af den anvendte metode 

 Der konkluderes på problemformuleringen på baggrund af analyse og diskussion  

 Konklusionen perspektiveres i forhold til udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje  
  
Opgaven skrives på baggrund af formål og kriterier for afsluttende eksamensopgave.  
Som grundlag for opgavebesvarelsen opgives anvendte referencer.  
 
Godkendelse af emnet for opgaven foretages af uddannelseskoordinatoren i 1. uge af 4. 
uddannelsesperiode.  
 
Opgaven skrives individuelt og tekstsidernes omfang skal være på mindst 20 sider (45.500 
satsenheder) og maksimalt 25 sider (56.875 satsenheder). Derudover skal opgaven 
indeholde resumé på maksimalt 300 ord.  
 
Opgaven skrives efter de for specialuddannelsen gældende, redaktionelle retningslinjer 
(Bilag 7) for opgaveskrivning og afleveres i tre eksemplarer til uddannelsesinstitutionen. 
 
Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren på 
den dato, der fremgår af studievejledningen for det gældende hold. 
 
Vejledning  
Der tildeles en godkendt opgavevejleder, og vejledningsomfanget er maksimalt fire timer. 

14.1. Regler i forbindelse med omprøve 
Bestås den afsluttende opgave ikke, kan den omarbejdes eller der kan udarbejdes en 
opgave med et nyt godkendt emne. Såvel ved omarbejdelse som ved udarbejdelse af 
opgave med nyt emne, skal valg af emne drøftes med og godkendes af 
uddannelseskoordinatoren. Den uddannelsessøgende har mulighed for vejledning af tildelt, 
godkendt opgavevejleder. Vejledningsomfanget er maksimalt fire timer. 
Afvikling af omprøve skal aftales med uddannelseskoordinatoren og skal være inden for 
nedenstående tidsramme: 
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1. Omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er senest tre 
måneder efter eksamensresultatet er meddelt. 
2. Omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er senest seks 
måneder efter tidsrammen for 1. Omprøve. 

 



    25 

15. KRAV TIL KLINISKE UDDANNELSESSTEDER 
Det kliniske uddannelsessted godkendes af Det regionale Specialuddannelsesråd.  
Der foreligger beskrivelse af stedets opgaver, personalesammensætning, målgruppe, 
læringsmuligheder, værdier, metoder etc. 

 

16. KRAV TIL UNDERVISERE, KLINISK VEJLEDER OG OPGAVEVEJLEDER 
Krav til de teoretiske underviseres kvalifikationer 
 Master- eller kandidatniveau eller anden specialviden  

 
Krav til den kliniske vejleders kvalifikationer 
 Autorisation som sygeplejerske 

 Diplomuddannelse eller specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje eller 
tilsvarende forudsætninger og eventuelt klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6 
diplomuddannelse 

 Erfaring inden for psykiatrisk sygepleje og med tilknytning til området 

 Være fagligt, pædagogisk og personligt ajourført i relation til funktionen 
 
Krav til opgavevejlederens kvalifikationer  
 Have autorisation som sygeplejerske 

 Master- eller kandidatniveau  

 Have erfaring med opgavevejledning 

 Være fagligt, pædagogisk og personlig ajourført i relation til funktionen 
 

17. BEVIS OG TITEL 
De regionale specialuddannelsesråd udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt 
uddannelsesbevis for uddannelsens gennemførelse. Uddannelsens omfang af teori og 
klinisk uddannelse samt de opnåede resultater anføres i beviset. 
 
Den, der har gennemført specialuddannelsen, gives betegnelsen: Specialsygeplejerske i 
psykiatrisk sygepleje. 

 

18. MERITBESTEMMELSER 
De regionale specialuddannelsesråd kan efter en individuel vurdering give dispensation til 
afkortning af uddannelsen (merit) på baggrund af dokumenteret anden relevant uddannelse. 

 

19. UDDANNELSENS FORANKRING 
Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
specialuddannelsen. 
 
Sundhedsstyrelsen kan som tilsynsmyndighed anmode specialuddannelsesrådet og de 
beskikkede censorer om oplysninger om uddannelsesvirksomheden. 
Uddannelsesinstitutionen fører fortegnelse over de til uddannelsen optagne sygeplejersker 
og har en fortegnelse over udstedte beviser. Uddannelsesinstitutionen orienterer 
Sundhedsstyrelsen om, hvilke sygeplejersker, der har gennemført specialuddannelsen. 
Sundhedsstyrelsen fører register over sygeplejersker, der har gennemført 
specialuddannelsen. 
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20. DET KOORDINERENDE LANDSRÅD 
Samordner uddannelsen på landsplan og består af formandskabet og 
uddannelseskoordinatorerne fra de tre uddannelsesregioner. 
 

21. SPECIALUDDANNELSESRÅDENE 
Der er i hver uddannelsesregion et specialuddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen 
tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning og 
Sundhedsstyrelsens cirkulære kapitel 6, § 15.  
 
Rådet sammensættes af medlemmer med sagkundskab i psykiatrisk sygepleje og psykiatri, 
repræsentation fra ledelser af aftagerinstitutionerne samt uddannelsens daglige leder, der 
skal være sygeplejerske med kendskab til specialområdet. Rådets sammensætning og 
størrelse i øvrigt afgøres af de involverede regioner.
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Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje 

Sundhedsministeriet bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 1996 

BEK nr. 457 af 10/06/1996 (Gældende) 

I medfør af § 1 i lov nr. 1137 af 22. 

½december 1993 om sundhedspersonalets 

videreuddannelse m.v. og efter forhandling 

med undervisningsministeren fastsættes: 

 

Kapitel 1 

Formål og funktionsområde 

§ 1. Formålet med specialuddannelsen for 

sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er, at 

sygeplejersken udvider sin faglige 

kompetence med henblik på at varetage 

funktionsområdet 

for en specialuddannet sygeplejerske i 

psykiatrisk sygepleje. 

§ 2. Funktionsområdet for en 

specialuddannet sygeplejerske i psykiatrisk 

sygepleje omfatter: 

Klinisk psykiatrisk sygepleje. 

Kvalitetsudvikling, undervisning og 

vejledning. 

Koordinering samt tværfagligt og 

tværsektorielt samarbejde. 

 

Kapitel 2 

Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur 

§ 3. Amtskommunerne og Hovedstadens 

Sygehusfællesskab kan enkeltvis eller i 

fællesskab tilrettelægge specialuddannelsen 

for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje 

og fastsætte en uddannelsesordning herfor. 

Uddannelsesordningen skal godkendes af 

Sundhedsstyrelsen. 

Stk. 2. Udgifterne ved gennemførelse af 

specialuddannelsen efter stk. 1 afholdes af 

amtskommunerne og Hovedstadens 

Sygehusfællesskab. 

Stk. 3. Amtskommunerne og Hovedstadens 

Sygehusfællesskab nedsætter enkeltvis eller 

i fællesskab regionale 

specialuddannelsesråd med ansvar for, at 

uddannelsen tilrettelægges og 

gennemføres i henhold til den godkendt 

uddannelsesordning. 

Stk. 4. Specialuddannelsesrådet består af 

sagkyndige i psykiatrisk sygepleje og 

psykiatri, repræsentanter fra ledelser af 

aftagerinstitutionerne samt uddannelsens 

daglige leder, der skal være sygeplejerske 

med kendskab til specialområdet. 

§ 4. Specialuddannelsen for sygeplejersker 

i psykiatrisk sygepleje varer 1 studieår, jf. 

dog stk. 3. 

Stk. 2. Specialuddannelsen består i alt af 20 

teorienheder og 25 kliniske enheder af hver 

en uges varighed, jf. dog stk. 3, og kan 

opbygges i moduler. 

Stk. 3. Specialuddannelsesrådene kan efter 

nærmere bestemmelse i forening fritage 

sygeplejersker med dokumentation for 

gennemgåede efteruddannelsesforløb for 

dele af specialuddannelsen. 

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen fastsætter 

nærmere regler for specialuddannelsen. 

 

Kapitel 3 

Adgangsbetingelser 

§ 5. Til specialuddannelsen kan optages 
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ansøgere, der har dansk autorisation som 

sygeplejerske, mindst 2 års erfaring i 

psykiatrisk sygepleje og ansættelse med en 

1-årig aftale om deltagelse i 

teoriundervisning og om systematisk, 

superviseret og vejledt klinisk uddannelse. 

 

Kapitel 4 

Bedømmelse m.v. 

§ 6. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om 

bedømmelse, censur og klageadgang. 

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med en 

eksamen med ekstern censur. 

Stk. 3. Eksterne censorer beskikkes af 

Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra 

specialuddannelsesrådet. 

Stk. 4. Ved den afsluttende eksamen gives 

karakter efter 13-skalaen, jf. 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse 

om karakterskala og anden bedømmelse. 

§ 7. Den, der har gennemført 

specialuddannelsen for sygeplejersker i 

psykiatrisk sygepleje, gives betegnelsen 

specialuddannet sygeplejerske i psykiatrisk 

sygepleje. 

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen udsteder et 

af Sundhedsstyrelsen godkendt 

uddannelsesbevis for uddannelsens 

gennemførelse. 

§ 8. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 

specialuddannelsen. 

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som 

tilsynsmyndighed anmode de regionale 

specialuddannelsesråd og de beskikkede 

censorer om indberetninger om 

uddannelsesvirksomheden. 

 

Kapitel 5 

Ikrafttræden 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. 

juli1996. 

Sundhedsministeriet, den 10. juni 1996 

 

Yvonne Herløv Andersen 

/ Lars Petersen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81591 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81591
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Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed § 16 

Videreuddannelse af sundhedspersoner 
 

§ 16. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forhandling med 
undervisningsministeren eller ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte 
regler om videreuddannelse for personalegrupper inden for sundhedsvæsenet, hvor 
sådanne regler ikke allerede er fastsat ved lov. Herunder kan aftales, at videreuddannelse 
kan varetages i samarbejde med de nævnte ministerier. 
Stk. 2. Ved en videreuddannelse forstås efter denne bestemmelse en uddannelse, hvor 
den studerende gennemfører en samlet længerevarende uddannelse på et højere niveau 
end grunduddannelserne og med en udvidelse af den faglige kompetence. 
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om: 
1) Videreuddannelsesinstitutionernes styrelse, organisation og finansiering. 
2) Videreuddannelsernes indhold og mål. 
3) Optagelse, herunder antal af studerende til videreuddannelserne. 
4) Kvalitetskontrol, herunder censorordninger. 
5) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere. 
6) Klager fra de studerende, herunder om klagefrist, i forbindelse med eksaminer og 

prøver samt om, at klager ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed. 
7) Titelanvendelse ved gennemførelse af videreuddannelsen. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121913 
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Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje 

Sundhedsstyrelsens cirkulærenummer 121 af 4. juli 1996 

I henhold til § 4, stk. 4, i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 1996 om 

specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatriske sygepleje, fastsættes:  

 

Kapitel 1  

Formål  

 

§ 1. Formålet med uddannelsen er, at sygeplejersken udvider sin faglige kompetence inden 

for psykiatrisk sygepleje med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet 

sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje.  

 

Kapitel 2  

Funktions- og ansvarsområde  

 

§ 2. Den specialuddannede sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje er ansvarlig for sin 

virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske, jf. lov om 

sygeplejersker. Funktionsområdet for den specialuddannede sygeplejerske indebærer, at 

opgaverne løses på et højt sygeplejefagligt niveau, og at sygeplejersken påtager sig et 

særligt ansvar for helhed, kvalitet og initiativ i den psykiatriske sygepleje. Det varetages 

fortrinsvis på det voksenpsykiatriske område i sygehuse, distriktspsykiatriske ordninger samt i 

socialsektoren.  

Stk. 2. Funktionsområdet omfatter:  

1) Indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje  

a) at vurdere, begrunde og prioritere behov for psykiatrisk sygepleje på kort og langt sigt hos 

patienter og grupper af patienter i hospital, institutioner og lokalsamfund  

b) at yde kyndig klinisk sygepleje ved komplekse psykiatriske problemstillinger, herunder 

støtte, vejlede og undervise pårørende  

c) systematisk indsamle, vurdere og anvende sygeplejefaglig viden og færdighed.  

2) Indenfor kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning  

a) at videreudvikle og kvalitetsforbedre plejetilbuddene, samt undervise og vejlede 

psykiatriske sygeplejersker og andet relevant personale i forbindelse hermed  

b) at medvirke i kortlægning og analyse af sundhedsfaglige behov inden for det psykiatriske 

felt, samt medvirke til udvikling og formidling af efterfølgende forslag til at imødekomme 

behovene  

c) at medvirke ved udvikling af ny viden i psykiatrisk sygepleje.  

3) Indenfor koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde  
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a) at koordinere den psykiatriske sygepleje med den tværfaglige og tværsektorielle indsats 

samt brugerinteresser til en helhed for patienterne  

b) at indgå i et samarbejde om det samlede forebyggelses- og behandlingstilbud, herunder 

udviklingen af det socialpsykiatriske tilbud.  

 

Kapitel 3  

Uddannelsen  

Adgangsbetingelser  

§ 3. Dansk autorisation som sygeplejerske og mindst 2 års erfaring i psykiatrisk sygepleje. 

Ansættelse med en 1-årig aftale om deltagelse i teoriundervisning samt om systematisk, 

superviseret klinisk uddannelse.  

 

Varighed og struktur  

§ 4. Uddannelsen er 1-årig og omfatter 45 pct. teoretisk undervisning og 55 pct. klinisk 

uddannelse. Den tilrettelægges med 20 teorienheder og 25 kliniske enheder. 1 enhed = 1 

uge = 37 timers gennemsnitlig arbejdsindsats fra den uddannelsessøgende. 45 ugers 

uddannelse + 7 ugers ferie og søgnehelligdage = 1 år. En teoretisk enhed kan bestå af 

forelæsninger, gruppe-/projektarbejde, vejledning og prøver samt et tilhørende pensumkrav. 

En klinisk enhed består af maksimalt 30 timer tilstedeværelse i praksis med systematisk 

tilrettelagt uddannelse, inkl. et pensumkrav, samt mindst 7 timer til vejledning, 

opgaveudarbejdelse, studiebesøg, litteratursøgning, m.v. Uddannelsen tilrettelægges med 

vekslen mellem teoretisk og klinisk uddannelse afhængig af lokale forhold og således, at 

sammenhæng i uddannelsesforløbet sikres.  

 

Uddannelsesordning  

§ 5. Der udarbejdes en uddannelsesordning, der skal godkendes af Sundhedsstyrelsen og 

omfatter:  

1) Uddannelsens tilrettelæggelse i teoretiske og kliniske uddannelsesperioder  

2) Mål for de enkelte uddannelsesmoduler/-perioder  

3) Oversigt over fordeling af fag og timetal  

4) Plan for den kliniske uddannelse og krav til kliniske uddannelsessteder  

5) Plan for afvikling af prøver og opgaver (tidspunkt, form, vilkår m.v.)  

6) Krav til lærerkræfter  

7) Meritbestemmelser  

 

Mål og indhold  

§ 6. Uddannelsen er en videreuddannelse, der bygger på sygeplejerskeuddannelsen og 

mindst 2 års erfaring i psykiatrisk sygepleje. Specialuddannelsens mål er, at sygeplejersken 
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erhverver overblik over og detaljeret viden om et bredt spektrum af den psykiatriske 

sygeplejes og psykiatriens teorier og begreber, og bliver i stand til inden for en varieret række 

områder at sætte og fastholde langsigtede mål og at kombinere viden og klinisk kunnen, for 

med erfaring og kyndighed at varetage det udvidede funktionsområde.  

Stk. 2. Målene omfatter:  

1) Indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje (ca. 60%)  

Målet er, at sygeplejersken  

a) viser kombination af faglighed, personligt engagement og intuitiv forståelse i udførelsen i 

sygeplejen  

b) dokumenterer og evaluerer den udførte sygepleje på systematisk måde, herunder udvikler 

fornødne redskaber herfor  

c) tilegner sig kyndighed i udøvelse af egostøttende sygepleje og relationsbehandling. 

Grundlaget er en psykoterapeutisk holdning i miljøterapi, rehabilitering, psykoedukation og 

pårørendevejledning  

d) opnår detaljeret viden om og klinisk erfaring med deltagelse i gruppeterapi, med 

socialpsykiatrisk teori og metode, samt indsigt i psykodynamisk tænkning og 

psykodynamiske behandlingsmetoder  

e) erhverver detaljeret viden om psykopatologi, neuropsykiatri, biologiske 

behandlingsmetoder, psykologiske teorier om udvikling og relationer og teorier om de 

forskellige specifikke psykoterapeutiske metoder, der anvendes til individuel, par- eller 

gruppebehandling  

f) relaterer professionsetik og psykiatrisk medicinsk etik til sit funktionsområde  

g) uddyber sygeplejens omsorgsteorier i relation til psykiatrisk sygepleje  

2) Indenfor kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning (ca. 15%)  

Målet er, at sygeplejersken  

a) opnår kyndighed baseret på detaljeret viden og erfaring i at yde supervision og vejledning 

til sygeplejersker inden for det psykiatriske felt og andet relevant personale med vægt på 

deres kliniske erfaring  

b) opnår erfaring i kvalitetssikring, herunder udarbejdelse af standarder for god psykiatrisk 

sygepleje, samt har detaljeret viden om og erfaring med metoder inden for psykiatrien, der 

anvendes til kortlægning og analyse af sundhedsfaglige behov relateret til psykisk syge, samt 

formidling heraf  

c) har viden om metoder der anvendes i sygeplejeforskning og anden relevant forskning, 

med henblik på at kunne følge og anvende forskningsresultater i såvel klinisk sygepleje som 

undervisning.  

3) Indenfor koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde (ca. 15%)  

Målet er, at sygeplejersken  

a) har detaljeret viden om og klinisk erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse inden for 

psykiatrien og med koordinering af den psykiatriske sygepleje til en helhed for patienten  
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b) indgår i tværfagligt, tværsektorielt og brugerorienteret samarbejde  

c) får praktisk erfaring i projektdeltagelse og -ledelse samt i ledelse af arbejdsgrupper.  

 

Kliniske områder og kriterier for valg af uddannelsessteder  

§ 7. Uddannelsen består af 25 ugers klinisk uddannelse, der skal foregå på mindst 3 

forskellige praktiksteder/afdelinger, hvoraf 2 skal være inden for almen psykiatri, inkl. lukket 

modtageafdeling. Varigheden kan eksempelvis være 10 + 7 + 8 uger med fastlagt relevant 

kombination. En periode på maksimalt 8 uger kan tilbydes med valg mellem distriktspsykiatri, 

gerontopsykiatri, retspsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Dog skal alle 

uddannelsessøgende erhverve kendskab til distriktspsykiatrisk ordning, ambulant psykiatri og 

socialpsykiatrisk enhed (rehabiliteringsenhed). Kliniske uddannelsessteder skal godkendes af 

det regionale/amtslige specialuddannelsesråd, der fastlægger de nærmere krav. Generelt 

skal foreligge beskrivelse af afdelingens/enhedens opgaver, bemanding og angivelse af en 

uddannelsesansvarlig. Der skal være formål og program samt evalueringsplan for forløbet. Et 

klinisk uddannelsessted skal inden for sit område have et bredt varieret patientgrundlag, og 

en herfor kvalificeret sygeplejerske på institutionen/afdelingen/enheden skal kunne give 

sygeplejersken systematisk supervision og vejledning i refleksionen over undersøgelse, 

behandling og pleje og bistå sygeplejersken i forbindelse med udarbejdelse af opgaver.  

 

Kapitel 4  

Bedømmelse  

Klinisk uddannelse  

§ 8. Hver uddannelsesperiode skal gennemgås tilfredsstillende, og dette skal skriftligt 

meddeles specialuddannelsesrådet efter en evalueringssamtale mellem sygeplejersken og 

den uddannelsesansvarlige.  

 

Prøve  

§ 9. Under teoriundervisningen i uddannelsens første tredjedel afholdes prøve med intern 

censur. Det er en stillet opgave, der består af skriftlig praksisbeskrivelse og mundtlig 

eksamination i teoretisk grundlag og refleksionsevne. Opgaven bedømmes bestået/ikke 

bestået.  

 

Obligatoriske øvelser  

§ 10. Under den kliniske uddannelse afvikles 2 obligatoriske øvelser, der skal godkendes  

1) et klinisk projekt - gerne gruppearbejde - om psykiatrisk sygepleje, f.eks. 

formidlingsopgave til patient/pårørende/samarbejdspartner  

2) Udviklingsopgave - individuel. Bearbejdelse af problemstilling fra klinisk psykiatrisk 

sygepleje.  
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Afsluttende eksamen  

§ 11. Ved afslutningen af uddannelsen afholdes en individuel skriftlig eksamen med ekstern 

censur. Sygeplejersken bearbejder en klinisk problemstilling relateret til funktionsområdet. 

Emnet godkendes af specialuddannelsesrådet eller den, dette bemyndiger hertil. Der tildeles 

en af uddannelsesinstitutionen godkendt vejleder i opgaveperioden. Kriterier for opgavens 

indhold og bedømmelse samordnes på landsplan mellem specialuddannelsesrådene. 

Opgavens omfang skal være 15-20 sider og baseres på et aftalt pensum. Opgaven vurderes 

af en ekstern, af centrale myndigheder beskikket censor fra andet amt/region. Opgaven 

bedømmes efter 13-skalaen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala 

og anden bedømmelse.  

 

Omprøve, fravær og sygeeksamen  

§ 12. Sygeplejersken kan indstille sig til prøve og til eksamen tre gange. Ikke beståede 

kliniske uddannelsesperioder kan forlænges i fornødent omfang efter nærmere aftale mellem 

parterne. Op til 10 pct. fravær fra henholdsvis teoriundervisning og klinisk uddannelse 

medfører ikke forlængelse af uddannelsen. Ved fravær udover 10 pct. forlænges 

uddannelsestiden svarende til det yderligere fravær. Sygeeksamen kan tilbydes.  

 

Bevis og titel  

§ 13. Der udstedes et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis med angivelse af 

uddannelsens indhold samt omfang af teoriundervisning og klinisk uddannelse. 

Sygeplejersken kan herefter kalde sig: Specialuddannet sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje.  

 

Kapitel 5  

Uddannelsens iværksættelse og gennemførelse  

§ 14. Uddannelsen tilrettelæggelses og iværksættes af den enkelte sygehuskommune eller 

flere i fællesskab. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje kan 

iværksættes i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse og efter indhentet 

godkendelse af uddannelsesordning i Sundhedsstyrelsen.  

 

Kapitel 6  

Specialuddannelsesråd  

§ 15. Der oprettes lokalt et specialuddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen 

tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning.  

Stk. 2. Rådet sammensættes af sagkundskab i psykiatrisk sygepleje og psykiatri, 

repræsentation fra ledelser af aftagerinstitutionerne samt uddannelsens daglige leder, der 

skal være sygeplejerske med kendskab til specialområdet. Rådets sammensætning og 

størrelse i øvrigt afgøres af de involverede amtskommmuner.  

Stk. 3. Specialuddannelsesrådet har følgende opgaver og ansvar:  
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1) Ansvar for uddannelsens gennemførelse i overensstemmelse med cirkulæret om 

uddannelsen  

2) Udarbejdelse af uddannelsesordning  

3) Godkendelse af kliniske uddannelsessteder  

4) Fastsættelse af krav til lærerkræfter  

5) Udarbejdelse af krav til uddannelsens bedømmelser og i samarbejde med øvrige 

specialuddannelsesråd bedømmelseskriterier for afsluttende eksamen  

6) Etablering og koordinering af censorvirksomhed i fællesskab med øvrige 

specialuddannelsesråd  

7) Udstedelse af uddannelsesbevis  

8) Opstilling af kriterier for adgang til uddannelsen for sygeplejersker, der ønsker merit på 

grundlag af tidligere uddannelse  

9) Vurdering af udenlandsk specialuddannede psykiatriske sygeplejerskers kvalifikationer 

med henblik på eventuel anerkendelse til funktion som sådan i Danmark  

10) Medvirken ved amtskommunens/regionens kortlægning af uddannelsesbehovet for 

specialuddannede sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.  

 

Kapitel 7  

Meritbestemmelser  

§ 16. Fritagelse for dele af specialuddannelsen kan efter nærmere bestemmelse fra 

specialuddannelsesrådene i forening gives sygeplejersker med dokumentation for 

gennemgåede efteruddannelsesforløb. Fortrinsvis fra de første perioder af teori og praktik, 

men eventuelt også fra andre dele af uddannelsen, forudsat der foreligger dokumentation for 

gennemgået indhold og beståede prøver, der kan ligestilles med dele af specialuddannelsen.  

Sundhedsstyrelsen, den 4. juli 1996  

Einar Krag    /    Karenlene Ravn 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81877

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81877
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Cirkulære om ændring af visse cirkulærer om specialuddannelse for sygeplejersker  

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 63 af 9. august 2006 
 
(7-trins karakterskalaen) 
I cirkulære nr. 121 af 4. juli 1996, cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997, cirkulære nr. 93 af 26. juni 
1997 og cirkulære nr. 113 af 10. juli 2000 foretages følgende ændringer:  
 
§ 1  
1. I cirkulære nr. 121 af 4. juli 1996 om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk 
sygepleje formuleres § 11, sidste punktum således:  
”Opgaven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen, jf. Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse”.  
2. I cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv 
sygepleje formuleres § 9, sidste punktum således:  
”Bedømmelse sker efter 7-trins karakterskalaen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse 
om karakterskala og anden bedømmelse”.  
3. I cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i 
anæstesiologisk sygepleje formuleres § 9, sidste punktum således:  
”Bedømmelse sker efter 7-trins karakterskalaen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse 
om karakterskala og anden bedømmelse”.  
4. I cirkulære nr. 113 af 10. juli 2000 om specialuddannelsen for sygeplejersker i 
infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker) formuleres § 12, stk. 2, sidste punktum således:  
”Bedømmelse sker efter 7-trins karakterskalaen, jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse 
om karakterskala og anden bedømmelse”.  
 
§ 2  
Indførelse af den ny karakterskala sker med virkning fra 1. august 2007 i overensstemmelse 
med reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj 2006 om 
karakterskala og anden bedømmelse.  

Sundhedsstyrelsen, den 9. august 2006 
Søren Thorning 

/Randi Gjerding  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10315 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10315
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Sundhedsstyrelsens meddelelse nr. 1 af 26. maj 2003 

 



Bilag 6 

 

Definition af klinisk sygepleje godkendt af Det koordinerende Landsråd den 4. december 

2002 
Uddrag: 

 
Klinisk sygepleje – definitioner, kerneområder og kliniske forskning – Perspektiver 1 
 
Sammenfattende definition: direkte kontakt med syge såvel som raske 
 
I betragtning af hvor meget begrebet klinisk er anvendt, er det overraskende få steder 
begrebet defineres. 
 
Både som færdiguddannet sygeplejerske og som studerende kan det være et problem, at der 
faginternt benyttes implicitte forståelser, der kan medføre uklare associationer. Den kliniske 
sygepleje deler genstandsfelt med bl.a. medicin, odontologi og psykologi, der ligeledes har 
en klinisk dimension, hvor kontakten med det enkelte menneske er det fælles udgangspunkt. 
Sygeplejerskens forståelse og fortolkning af menneskets situation, sygdom, potentialer, 
ressourcer og de handlinger som hun iværksætter, bygger på de fremgangsmåder og de 
teoridannelser inden for faget, der forekommer relevante for hende i den konkrete situation. I 
en fremtidig fortolkning og definition af begrebet klinisk sygepleje kan det præciseres at: 
 

Klinisk sygepleje beskæftiger sig med den direkte kontakt eller mødet mellem et 
menneske/patient/klient/bruger og sygeplejersken. Der kan tillige være tale om at 
kontakten/mødet etableres over for en gruppe af mennesker/patienter. Kontakten kan 
indbefatte raske (f.eks. i sundhedsplejen), potentielt syge og diagnosticeret syge mennesker. 
Den kan omfatte enkeltpersoner og grupper i befolkningen, hvis livssituation alene er 
kendetegnet af omsorgsmæssige, plejemæssige eller eksistentielle problemstillinger. Netop 
den direkte kontakt sætter sygeplejersken i stand til, via samtale, at høre og erfare 
menneskets egen opfattelse og fortælling af det konkrete problem eller situationen som 
sådan. Herved er sygeplejersken selv i stand til at danne sig et indtryk af menneskets 
situation og problemer via sine iagttagelser, observationer og intuition. På baggrund heraf 
kan hun udøve såvel sundhedsfremmende som sygdomsintervenerende pleje- og 
omsorgsmæssige handlinger i forhold til det enkelte menneskes unikke livssituation.  

Ud fra de fremførte betragtninger om patientkontakt er der kun ganske få 
sygeplejerskefunktioner, som ikke indgår i den kliniske sygepleje. Disse er: overordnet 
ledelse og administration, undervisnings- og uddannelsesaktivitet samt forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, der ikke er patient-/brugerrelaterede. Disse aktiviteter knytter sig dog til 
det kliniske felt og kan være nødvendige betingelser for at den kliniske udøvelse kan 
realiseres. 

Netop det faktum at klinisk sygepleje og klinisk sygeplejeforskning har menneskers ”liv” i dets 
kompleksitet som sit genstandsfelt gør, at det ikke er én teoriramme, én teoretisk tilgang, ét 
forskningsdesign, som er fremherskende. Der er tale om nuancerede fænomener som kan 
anskues fra forskellige videnskabelige vinkler, inspireret af f.eks. biomedicin, filosofi og 
sociologi.  

 

Adamsen, L 2000, Klinisk sygepleje – definitioner, kerneområder og klinisk forskning, i  
P Ramhøj, I Egerod & J Taleman (red), Klinisk sygepleje: Praksis og Udvikling - bind 3, 1. 
udgave, 1. oplag, s.26.  Akademisk forlag, Frederiksberg 
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Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 
 
Skriveflade  
Opgaven afleveres som et papireksemplar i A-4 format, og der printes kun på den ene side af 
papirarket. 
En normalside er 2.275 satsenheder. En satsenhed er et tegn i betydningen bogstaver, tal og 
tegnsætning, ikke mellemrum. Ved beregning af opgavens omfang medregnes kun 
tekstsider. Tekstsidernes antal satsenheder fremgår af retningslinjerne for de enkelte 
opgaver. Antal satsenheder skal fremgå på en selvstændig side umiddelbart efter 
referencelisten.  
Linjeafstanden skal være 1,5. 
 
Rangering  
Rangering foregår efter decimalsystem, hvor første tal repræsenterer kapitel, næste tal 
tilsvarer 2. rang og næste 3. rang. Overskriften kommer umiddelbart efter sidste decimal. Der 
sættes ikke punktum efter disse overskrifter. 
Eks.: 
4.  
4.1.  
4.1.1.  
 
Opgavens opbygning 
Opgaver opbygges således: 

 Titelblad  

 Resumé (hvor dette kræves)  

 Indholdsfortegnelse 

 Tekstsider 

 Referenceliste 

 Antal satsenheder 

 Evt. bilag 
 
Titelblad 
Titelbladet er opgavens forside, se side 5.  
 
Resumé 
Såfremt kriterierne for opgaven kræver et resumé, skal dette være præcist og sammenfatte 
opgavens indhold og resultater. Et resumé skal give læseren et hurtigt overblik over 
opgaven. Et resumé skrives på en selvstændig side og anbringes umiddelbart før 
indholdsfortegnelsen.  
Resuméets omfang fremgår af retningslinjer for opgaven.  
 
Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelsen er læserens indgang til opgaven. Den skal opstilles på en overskuelig 
måde og skabe overblik over opgavens indhold. 
Der skal være overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsen og de enkelte overskrifter på 
afsnit inde i opgaven. Indholdsfortegnelsen skal indeholde alle overskrifter på afsnit og 
underafsnit og angive sidetal for afsnittene.  
Referenceliste og evt. bilag skal fremgå af indholdsfortegnelsen, men uden sideangivelse og 
uden rang.  
Bilagene benævnes med nummer og navn og opføres i den rækkefølge, de er nævnt i 
teksten.  
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Tekstsider 
Opgavens tekst inddeles i afsnit. Overskrifterne skal udtrykke afsnittenes hovedområder og 
give læseren overblik. Der sættes ikke punktum efter overskrifter. 
 
Forkortelser 
Forkortelser benyttes sparsomt og kun forkortelser, der indgår i almindelig dansk sprogbrug 
bør indgå i teksten. Forkortelser som f.eks., evt. eller m.h.t. kan anvendes.  
 
Anvendelse af referencer 
Der anvendes Harvard Referencesystem. Harvard Referencesystem består af følgende to 
dele: 
- Hvordan der skrives en reference inde i teksten  
- Hvordan referencelisten udarbejdes 
 
Referencer  
Når der gøres brug af andres arbejder, hvad enten det drejer sig om f.eks. teorier, 
undersøgelsesresultater, statistiske materialer, lovtekster, internettekster eller billeder, skal 
der i teksten henvises til disse kilder. Det skal klart fremgå i teksten, hvor referering af andre 
forfatteres tekster begynder og afsluttes. 
 
Første gang der henvises til en forfatter medtages i samme parentes: 

 Forfatterens efternavn, udgivelsesåret og sidetallet, der angives ved forkortelsen s.  
 
Når efterfølgende referering er fra samme forfatters teori og fra samme bog: 

 Bruges formuleringen (ibid.) som betyder samme bog og samme side. Bruges samme 
bog, men forskellig side kan betegnelsen (ibid. s.) anvendes. 

 
Henvisning til forfattere kan indgå på flere måder i teksten: 
Forfatternavnet kan indgå som en del af teksten, og kan f.eks. se således ud: 

 I bogen Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser 
skriver Rienecker & Jørgensen (2005, s.251) om, hvordan citater kan anvendes. 

 
Forfatternavnet kan anbringes i en parentes efter refereringen, og se således ud: 

 I bogen Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser 
skrives om forskellige måder at anvende citater på (Rienecker & Jørgensen 2005, s. 251). 

 
Hvis der er to eller tre forfattere skrives forfatternes efternavne fulgt af års- og sidetal:  

 Der skal altid refereres til kilden (Rienecker & Jørgensen 2005, s.195-196).  
 
Hvis der er mere end tre forfattere, skrives kun den første forfatter efterfulgt af “et al.”, der er 
en forkortelse af latin ’et alli’, og betyder ”og andre”:  

 Bowlby har haft en mangeårig interesse for psykoanalysen, dette forhold har været 
kompliceret (Broberg et al. 2008, s. 31). 

 
Materiale, der findes på internettet, refereres på samme måde, som det fremgår af dette 
eksempel:  

 I de sygeplejeetiske retningslinjer er det en grundlæggende fordring, at sygeplejersken 
skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge 
selvbestemmelsesretten (Sygeplejeetisk Råd 2004). 

 
Materiale fra udelukkende mundtlige kilder (oplægsholdere, forelæsning osv.) refereres som 
det fremgår af dette eksempel:  



Bilag 7 

3/5 

 (Martinsen, K 2010, personlig kommunikation, 2. juli).  
Eller: K Martinsen (2010, personlig kommentar, 2 juli) siger…. 
 
Citater 
Citater bør begrænses både i antal og omfang.  
Citater skal gengives fuldstændig identisk med den måde, de fremtræder på i originalteksten. 
Citater skrives i kursiv og sættes i citationstegn. Et kort citat kan indgå i tekstfalden, men er 
det på mere end 4-5 linjer, indrykkes det fra margen i begge sider og der anvendes kursiv og 
enkelt linjeafstand. Det skilles endvidere tydeligt fra teksten med dobbelt linjeafstand såvel 
før som efter citatet. 
 
Et citat kan se således ud:  
 

”Tilbagefald er ikke en fiasko, men en del af recovery-processen. 
Det er muligheden for at lære, der gør en person i stand til at 
bevæge sig ud over egne grænser, bl.a. ved at identificere 
yderligere støtte og justeringer, som personen, eller folk omkring 
personen, kan have brug for at forfølge personens ambitioner” 
(Repper & Perkins 2009, s. 171)    

 
Noter 
Noter kan anvendes i begrænset omfang. De skal placeres som fodnoter. 
 
Referenceliste  
Referencelisten udarbejdes jævnfør Harvard referencesystem. 
Referencelisten skal omfatte alle kilder, der henvises til i teksten, og skal indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige for en entydig identifikation af disse kilder.  
Referencelisten angiver den litteratur, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af 
opgaven. Listen indeholder både bøger, artikler, rapporter, lovskrifter, bekendtgørelser samt 
internetudskrifter m.v. 

 Listen skal være opstillet i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn 

 Listen udformes med dobbelt linjeafstand mellem referencerne 

 Den enkelte reference skrives fortløbende, så den udfylder hele tekstlinjen 
 
Udformning af reference til bøger 
Eksempel på reference til bog med to forfattere: 
Harboe, T & Ravn, J 2004, Studieteknik – eller kunsten at studere, 3. udg, Nyt Teknisk 
Forlag, København. 
 
Udformning af reference til bøger med mere end tre forfattere 
Broberg, A, Granqvist, T, Ivarsson, T & Mothander P 2008, Tilknytningsteori, betydningen af 
nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, København. 
 
Udformning af reference til et kapitel i en bog 
Eksempel på reference til et kapitel i en bog med redaktør(er): 
Hybholt, L 2009, ”Miljøterapi i behandlingspsykiatrien”, i N Buus (red), Psykiatrisk sygepleje, 
Nyt Nordisk Forlag, København K.  
 
Udformning af reference til en tidsskriftartikel i papirudgave 
Eksempel på reference til en tidsskriftartikel: 
Mark, E 2004, ”Etiske retningslinjer som forpligter”, Sygeplejersken, nr. 34, s. 41 – 43.   
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Udformning af reference til en tidsskriftartikel fundet på Internettet og uden forfatter 
Er tidsskriftsartiklen fundet og læst på Internettet, skal man tilføje internetadressen og den 
dato, artiklen er blevet læst eller printet ud. 

Sygeplejeetisk Råd 2004, De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Læst eller printet ud, 16. 

september 2010.  

http://www2.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=4650&ShowSubs=1&ShowSubID=1
0208  

 
Udformning af reference til upubliceret materiale 
Hansen, E 2011, ”Kontaktpersonens rolle”, upubliceret materiale. 
 
Reference til multimedie 
Et anderledes barn  2010, TV program, DR2, 8. august. 
At finde mening 2010, Radio Program, P1, 24. marts.  
 
Reference til forelæsning eller konferenceindlæg 
Martinsen, K 2010, ”Krop og ånd”, forelæsning Århus Universitet, Afdelingen for 
Sygeplejevidenskab, Det sundhedsfaglige Fakultet. 2. juli. 
 
Reference til film 
Girl, interrupted 1999, DVD, Columbia Pictures. Produceret af James Mangold. 
 
Figurer og tabeller 
Figurer og tabeller kan bruges til at tydeliggøre og uddybe teksten på overskuelig måde. 
Hver tabel og figur nummereres, forsynes med overskrift og kildeangivelse, også når de er 
udarbejdet af opgaveskriveren selv. Alle tabeller og figurer skal kommenteres af 
opgaveskriveren. 
Tabeller og figurer kan indgå i teksten eller placeres som bilag alt efter deres betydning og 
omfang.  
 
Bilag  
Bilag kendetegnes ved materiale, der ikke er umiddelbart nødvendigt for at forstå teksten, 
men som dokumenterer eller illustrerer denne, f.eks. spørgeskemaer, internetudskrifter, 
modeller m.m. Bilagsmateriale skal kommenteres i teksten. Samtlige bilag påføres overskrift 
og nummereres i øverste højre hjørne. Der skal fremgå kilde af alle bilag. Sidetal påføres 
som på bilagene i denne uddannelsesordning. 
 

http://www.dsr.dk/dsr/upload/7/45/289/10-143_SERretningslinjer_2010.pdf
http://www2.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=4650&ShowSubs=1&ShowSubID=10208
http://www2.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=4650&ShowSubs=1&ShowSubID=10208
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Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, Undervisningsministeriets 

bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007  

BEK nr 262 af 20/03/2007 Gældende 

 

Lovgivning forskriften vedrører 

LBK nr 982 af 01/11/2000 
LBK nr 983 af 01/11/2000 
LBK nr 16 af 07/01/2005 
LBK nr 228 af 17/03/2006 
LOV nr 315 af 19/04/2006 
LOV nr 579 af 09/06/2006 
LBK nr 445 af 08/05/2007 
LOV nr 561 af 06/06/2007 
LOV nr 207 af 31/03/2008 
LOV nr 311 af 30/04/2008 
LBK nr 791 af 24/07/2008 
LBK nr 855 af 04/08/2008 
LBK nr 871 af 27/08/2008 
LBK nr 1350 af 17/12/2008 
LBK nr 593 af 24/06/2009 
LBK nr 851 af 08/09/2009 
LBK nr 951 af 02/10/2009 
LBK nr 952 af 02/10/2009 
LBK nr1049 af 09/11/2009 
 

Den fulde tekst 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

I medfør af  
1) § 15, stk. 1, i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og 
sundhedsfaglig virksomhed,  
2) § 34, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995,  
3) § 1, stk. 2, i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser 
(erhvervsakademiuddannelser),  
4) § 5, stk. 1, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser,  
5) § 19 i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående 
uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne,  
6) § 11 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog,  
7) § 8 i lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen,  
8) § 2, stk. 4, i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. 
november 2000,  
9) § 2, stk. 4, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 983 af 1. november 2000,  
10) § 6 i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 
2001,  
11) § 2 i lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1254 af 6. december 2006, 
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12) § 1, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 
136 af 1. marts 2006, 
13) § 2, stk. 9-10, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003,  
14) § 6, stk. 1 og 3, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende 
institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 
2006,  
15) § 29 i lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen ( stx ) 
(gymnasieloven),  
16) § 27 i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) 
og højere teknisk eksamen (htx),  
17) § 25 i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-
loven),  
18) § 33, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 
2004,  
19) § 5, stk. 3, i lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 852 af 11. juli 
2006,  
20) § 8 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1214 af 1. december 2006,  
21) § 4, stk. 5, i lov om forberedende voksenundervisning ( FVU-loven ), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005,  
22) § 14, stk. 4, og § 14a, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. 
november 2006, fastsættes:  

Kapitel 1  

7-trins-skalaen  

§ 1. Uddannelsessøgende skal ved prøver og eksamener, som efter reglerne om de enkelte 
uddannelser mv. dokumenteres ved prøve-, eksamens- eller afgangsbeviser, bedømmes 
efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen), jf. dog kapitel 2:  
12: For den fremragende præstation.  
10: For den fortrinlige præstation.  
7: For den gode præstation.  
4: For den jævne præstation.  
02: For den tilstrækkelige præstation.  
00: For den utilstrækkelige præstation.  
-3: For den ringe præstation.  
Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som 
fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen.  
Stk. 3. Karakterskalaen finder anvendelse ved afgivelse af årskarakterer og lignende 
standpunktsbedømmelser.  

§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.  

§ 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende 
opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.  

§ 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, 
med en del mangler.  
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§ 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af 
opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.  

§ 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  

§ 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en 
acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.  

§ 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.  

Kapitel 2  

Anden bedømmelse  

§ 9. Bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået” kan anvendes, såfremt det er fastsat i reglerne for 
den enkelte uddannelse.  
Stk. 2. Det kan i reglerne for de enkelte erhvervsuddannelser, jf. lov om 
erhvervsuddannelser, være fastsat, at der anvendes en anden karakterskala end 7-trins-
skalaen. Den opnåede bedømmelse kan ikke omregnes til en karakter efter 7-trins-skalaen.  

§ 10. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået” finder 
tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”.  

Kapitel 3  

Karakterfastsættelse mm.  

§ 11. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes 
på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.  

§ 12. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad 
præstationen eller standpunktet opfylder de mål, som skal bedømmes efter reglerne for de 
enkelte uddannelser.  

§ 13. Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, 
der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). 
Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som 
undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af 
karaktererne (relativ karaktergivning).  

§ 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved 
bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter 
drøftelse mellem dem.  
Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en 
karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste 
karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den 
endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og 
ellers den nærmeste lavere karakter.  
Stk. 3. Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til 
”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende.  

§ 15. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de 
under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen efter § 14, stk. 1. Inden for hver 
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gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i 
tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste 
karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to 
karakterer.  

§ 16. Hvor det er fastsat, at en karakter består af flere delkarakterer for forskellige 
præstationer eller standpunkter, der er fastsat bedømmelse for, er karakteren gennemsnittet 
af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis 
gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Det kan i reglerne for den enkelte 
uddannelse være bestemt, at delkaraktererne tæller med forskellig vægt, når den samlede 
karakter skal fastsættes.  

Kapitel 4  

Beståkrav  

§ 17. Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er 
kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen 
”Bestået”.  
Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. 
Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. Der skal være 
opnået ”Bestået” ved alle prøver mv., hvor bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået” er anvendt. 
Der kan endvidere i reglerne for den enkelte uddannelse være fastsat krav om, at der ved en 
eller flere prøver mv., som indgår i gennemsnittet, skal være opnået mindst en bestemt 
karakter i skalaen.  

Kapitel 5  

Samlet prøve- eller eksamensresultat  

§ 18. Det følger af reglerne for den enkelte uddannelse, hvilke karakterer der indgår i det 
samlede prøve- eller eksamensresultat.  
Stk. 2. Det samlede prøve- eller eksamensresultat kan udtrykkes ved et gennemsnit, jf. § 19. 
Ved beregningen af gennemsnit medtages én decimal. I beregningen af gennemsnit indgår 
ikke fag, hvor der er anvendt bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.  

§ 19. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være fastsat, at de enkelte karakterer, 
der indgår i det samlede prøve- eller eksamensresultat, tæller med forskellig vægt ved 
beregning af gennemsnittet.  
Stk. 2. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være bestemt, at gennemsnittet 
beregnes af gennemsnit for bestemte grupper af karakterer. I så fald skal beståkravet, jf. 
§ 17, være opfyldt for hver af grupperne. Såfremt karaktererne i de forskellige grupper indgår 
med forskellig vægt, skal metoden i § 20, stk. 2, benyttes for hver af grupperne.  

§ 20. Ved fastsættelse af en samlet karakter efter § 16, hvis flere karakterer indgår i et 
beståkrav efter § 17, stk. 2, og ved beregningen af et gennemsnit efter § 18, stk. 2, kan 
karaktererne indgå med forskellig vægt, som fastsættes i reglerne for den enkelte 
uddannelse.  
Stk. 2. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de enkelte karakterer, hver 
multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.  
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Kapitel 6  

Prøve-, eksamens- og afgangsbeviser  

§ 21. På prøve-, eksamens- og afgangsbeviser skal der ved hver karakter efter 7-trins-
skalaen tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, jf. 
bilag 3.  

Kapitel 7  

Dispensation og fravigelse  

§ 22. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i 
usædvanlige forhold.  
Stk. 2. Undervisningsministeriet kan tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som et led i 
forsøg og udviklingsarbejde.  

Kapitel 8  

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser  

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007, jf. dog stk. 3, og §§ 24-25.  
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj 2006 om karakterskala og anden bedømmelse 
ophæves.  
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 350 af 19. maj 2005 om karakterskala og anden bedømmelse vil 
fortsat kunne finde anvendelse for Grønland.  

§ 24. Den i § 23, stk. 3, nævnte bekendtgørelse finder indtil den 1. august 2007 fortsat 
anvendelse for de i indledningen til nærværende bekendtgørelse under nr. 1-14 og 18-22 
angivne uddannelser.  
Stk. 2. For uddannelser, som er omfattet af stk. 1, finder den i § 23, stk. 3, nævnte 
bekendtgørelse tillige anvendelse ved syge- eller omprøve, der aflægges i stedet for prøve, 
der skulle have været aflagt før 1. august 2007.  

§ 25. Den i § 23, stk. 3, nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for 
uddannelsessøgende, der er begyndt på uddannelsen til studentereksamen, højere 
forberedelseseksamen, højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen før den 1. 
august 2005, såfremt de undervises og aflægger prøve efter regler gældende før 1. august 
2005. Bekendtgørelsen finder i sådanne tilfælde anvendelse til og med sommereksamen 
2007, for så vidt angår højere forberedelseseksamen, og 2008 for så vidt angår uddannelsen 
til studentereksamen, højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, inkl. syge- og 
omeksamen. Et gennemsnit beregnes på basis af karakterer givet efter den i § 23, stk. 3, 
nævnte bekendtgørelse (karakterer givet efter 13-skalaen).  

§ 26. Karakterer, der er givet efter 13-skalaen, konverteres på prøve-, eksamens- eller 
afgangsbeviset til karakterer efter 7-trins-skalaen, jf. dog § 25. For konverterede karakterer 
skal også karakteren efter den i § 23, stk. 3, nævnte bekendtgørelse (karakterer givet efter 
13-skalaen) fremgå af beviset.  

 
Stk. 2. Konvertering sker efter følgende oversættelsesskala:  
13-skala 13 11  10  9  8  7  6  5  03  00  

7-trins-skala 12  12  10  7  7  4  02  00  00  -3  
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Stk. 3. Såfremt der efter reglerne for de enkelte uddannelser skal udregnes et gennemsnit, 
skal dette alene beregnes på basis af karakterer fra 7-trins-skalaen, jf. dog § 25.  
 

Undervisningsministeriet, den 20. marts 2007 
Jarl Damgaard 
Uddannelsesdirektør 
 

/Kirsten Krogstrup 
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Oversigt over bekendtgørelsens indhold og bilag  

 

Bekendtgørelsens indhold  

Kapitel 1:  7-trins-skalaen  

Kapitel 2:  Anden bedømmelse  

Kapitel 3:  Karakterfastsættelse mm.  

Kapitel 4:  Beståkrav  

Kapitel 5:  Samlet prøve- eller eksamensresultat  

Kapitel 6:  Prøve-, eksamens- og afgangsbeviser  

Kapitel 7:  Dispensation og fravigelse  

Kapitel 8:  Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser  

   

 

Bekendtgørelsens bilag  

Bilag 1:  Oversigt over bekendtgørelsens indhold og bilag  

Bilag 2:  Oversættelse af karakterskalaen til engelsk  

Bilag 3:  Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen  
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Oversættelse af karakterskalaen til engelsk  
12: For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the 
relevant material, with no or only a few minor weaknesses.  
10: For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the 
relevant material, with only minor weaknesses.  
7: For a good performance displaying good command of the relevant material but also some 
weaknesses.  
4: For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some 
major weaknesses.  
02: For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance.  
00: For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance.  
-3: For a performance which is unacceptable in all respects.  
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Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen  
Karakteren 12 på 7-trins-skalaen svarer til A på ECTS-skalaen  
Karakteren 10 på 7-trins-skalaen svarer til B på ECTS-skalaen  
Karakteren 7 på 7-trins-skalaen svarer til C på ECTS-skalaen  
Karakteren 4 på 7-trins-skalaen svarer til D på ECTS-skalaen  
Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til E på ECTS-skalaen  
Karakteren 00 på 7-trins-skalaen svarer til Fx på ECTS-skalaen  
Karakteren -3 på 7-trins-skalaen svarer til F på ECTS-skalaen  
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 
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Beskrivelse af karaktererne 12 og 02 - med henblik på karakterfastsættelse 

Formål: At den uddannelsessøgende skal demonstrere evne til selvstændigt at bearbejde en 
klinisk problemstilling inden for et klinisk psykiatrisk sygeplejefagligt område, med fokus på at 
højne den kliniske praksis. 
 
Redegøre og argumentere for den kliniske psykiatriske sygeplejefaglige 
problemstilling og dokumentere dens relevans ud fra forsknings- og evidensbaseret 
viden eller best practice. Problemstillingen afgrænses og afgrænsningen begrundes. 
På baggrund af afgrænsningen af problemstillingen opstilles en problemformulering, 
der naturligt udspringer af den sygeplejefaglige problemstilling. 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Det vil sige:  

 At der redegøres og argumenteres fokuseret for en klinisk psykiatrisk sygeplejefaglig 
problemstilling på en klar og nuanceret måde. 

 At problemstillingen dokumenteres med belæg i relevant forsknings- og evidensbaseret 
viden eller best practice. 

 At der argumenteres fagligt for problemstillingens relevans i forhold til formålet med 
opgaven. 

 At der foretages en velbegrundet afgrænsning af problemstillingen. 

 At problemformuleringen naturligt udspringer af den beskrevne kliniske 
psykiatriskesygeplejefaglige problemstilling. 

 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Det vil sige: 

 At der redegøres ufokuseret for en klinisk psykiatrisk sygeplejefaglig problemstilling. 

 At problemstillingen i en vis udstrækning dokumenteres gennem overvejende relevante 
faglige kilder  

 At der er ansatser til argumentation for problemstillingens relevans i forhold til formålet 
med opgaven, men det faglige belæg er mangelfuldt. 

 At problemformuleringen kun delvis udspringer af den beskrevne kliniske psykiatriske 
sygeplejefaglige problemstilling. 

 At problemformuleringen fremstår uklar og uafgrænset og indeholder et eller flere brede 
spørgsmål. 

 
Der argumenteres og begrundes for valg af metode til besvarelse af 
problemformulering. Herunder redegøres der for analysestrategi samt valg af teori og 
evt. empiri. 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Det vil sige: 

 At der findes en relevant, klar og nuanceret redegørelse af den valgte fremgangsmåde 
samt at der argumenteres for denne med henvisning til metodeteori. 

 At der redegøres for en systematisk analysestrategi knyttet til problemformuleringen. 

 At der argumenteres for den valgte teori og evt. empiri til besvarelse af 
problemformuleringen på en måde, der har logisk sammenhæng med 
problemformuleringen og den beskrevne fremgangsmåde. 

 At der udvælges centrale faglige teorier og evt. empiri relateret til problemformuleringen 
samt relevant forsknings- og evidensbaseret viden eller best practice. 

 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Det vil sige: 

 At fremgangsmåden til besvarelse af problemformuleringen beskrives, men 
argumentationen fremstår ufuldstændig og/eller usikker. Henvisningen til metodeteori er 
svag og brugen er unuanceret. 
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 At redegørelsen for analysestrategi er mangelfuld og kun delvis er knyttet til 
problemformuleringen. 

 At den valgte teori og evt. eventuel empiri til besvarelse af problemformuleringen 
beskrives, men valgene fremstår kun delvis logiske i forhold til problemformuleringen. 
Argumentationen for valgene fremstår ufuldstændig. 

 At udvælgelsen af teori og evt. empiri kun delvis indfanger centrale faglige begreber 
relateret til problemformuleringen. 

 
Problemformuleringen besvares gennem analyse og diskussion af anvendt teori og 
evt. anvendt empiri. 
Der konkluderes på baggrund af analyse, diskussion samt en kortfattet metodekritik. 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Det vil sige: 

 At den valgte teori og evt. empiri analyseres og diskuteres på en gennemskuelig, 
nuanceret og kritisk måde. 

 At den studerende følger den fremgangsmåde, der er gjort rede for, og har besvarelse af 
problemformuleringen som omdrejningspunkt for analyse og diskussion. 

 Den anvendte analysemetode vurderes på en nuanceret og kritisk måde med belæg i 
metodeteori. 

 At problemformuleringen besvares på en velargumenteret og nuanceret måde, der henter 
belæg i den gennemførte analyse. 

 Der konkluderes på undersøgelsens udsigelseskraft og begrænsning. 
 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Det vil sige: 

 At der redegøres for den anvendte teori og evt. empiri på tilstrækkelig vis, men 
argumentationen for teorierne og begrebernes anvendelighed til besvarelse af 
problemformuleringen fremstår mangelfuld. 

 At den beskrevne fremgangsmåde følges nogenlunde stringent, men analyse og 
diskussion er mangelfuld. 

 At analyse og diskussion kun delvis har besvarelsen af problemformuleringen som 
omdrejningspunkt. 

 At der er ansatser til vurdering af analysemetode med mangelfuldt belæg i metodeteori. 

 At der er mangelfuldt belæg for konklusionen og problemformuleringen kun delvis 
besvares.  

 Der er ansatser til konklusion på undersøgelsens udsigelseskraft og begrænsning 
 
Konklusionen perspektiveres i forhold til udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Det vil sige: 

 At konklusionens mulige udsigelseskraft og begrænsninger diskuteres i forhold til 
professionen og faglig udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje på en nuanceret og 
kritisk måde. 

 At de fremsatte forslag til udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje underbygges 
med teori og/eller forsknings- og evidensbaseret viden eller best practice 

 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Det vil sige: 

 At der på baggrund af konklusionen beskrives eksempler på konsekvenser i forhold til 
klinisk psykiatrisk praksis generelt, uden at begrænsninger og forbehold inddrages. 

 At der påpeges udviklingsområder, men argumentation for disse er mangelfuldt 
psykiatrisk sygeplejefagligt funderet. 
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 At de fremsatte forslag til udvikling af den klinisk psykiatriske sygepleje kun underbygges 
med udgangspunkt i egen klinisk erfaring. 

 
Opgaveskrivning, sproget, disponering af opgaven og opgavetekniske aspekter. 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Det vil sige: 

 At opgaven fremstår med logisk og klar struktur og der demonstreres sikker anvendelse af 
faglige terminologier/begreber. 

 At der løbende metakommunikeres i opgaven. Opgaven fremstår som følge deraf som et 
gennemsigtigt fremadskridende argument. 

 De redaktionelle retningslinjer følges. 
 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Det vil sige: 

 At der i dele af afsnit eller på tværs af afsnit ikke eksisterer en struktur, som sikrer en 
fremadskridende argumentation. 

 At metakommunikationen fremstår mangelfuld. 

 At brugen af faglige terminologier/begreber er usikker. 

 At de redaktionelle retningslinjer følges på en mangelfuld måde. 
 
Godkendt af Det koordinerende Landsråd d. 29. april 2009 
Rettelse, Det Koordinerende Landsråd den 27. maj 2011 
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Behandling af klage og ankesager ved specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje 

 

I henhold til:

Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om 
autorisation af sundhedspersoner og 
om sundhedsfaglig virksomhed § 16 
 
Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 121 
af 4. juli 1996 om specialuddannelsen 
af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje 
 
Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 63 af 
9. august 2006 om ændring af visse 
cirkulærer om specialuddannelse for 
sygeplejersker (7-trins karakterskalaen) 
 
Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 
2007 om karakterskala og anden 
bedømmelse 
 
Uddrag fra Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 
2010 om prøver og eksamen i 
erhvervsrettede uddannelser 
 
Uddannelsesordning godkendt den 14. 
september 2011 
 
Studievejledning for gældende hold 
 
Er følgende kriterier for klageadgang og 
anke fastsat:  
 

Kapitel 1 
 

Klage over intern prøve og obligatoriske 
opgaver 

 
§ 1. En klage over forhold ved intern 
prøve eller obligatoriske opgaver kan 
vedrøre:  
1) eksaminationsgrundlag 

(eksamensspørgsmål, opgaver og 
lignende) og dets forhold til 
læringsudbytte og krav. 

2) eksamensforløbet. 
3) bedømmelsen. 

 
§ 2. En klage kan indgives af den 
uddannelsessøgende til 
uddannelsesinstitutionen. Klagen skal 
være skriftlig og begrundet.   
 
Stk. 2. Klagen skal indgives senest 14 
hverdage efter, at resultat er 
bekendtgjort. 
Stk. 3. Specialuddannelsesrådet kan 
meddele dispensation fra stk. 2, hvor 
usædvanlige forhold begrunder dette. 
 
§ 3. Uddannelsesinstitutionen 
forelægger straks klagen for de 
oprindelige bedømmere, der har en frist 
på 14 hverdage til at afgive en 
afgørelse. Bedømmerne skal afgive en 
afgørelse vedrørende de faglige 
spørgsmål i klagen jf. §, stk.1. 
 
§ 4. Afgørelsen, der skal være skriftlig 
og begrundet, kan gå ud på 
1) tilbud om ny bedømmelse 

(ombedømmelse) dog ikke ved 
intern prøve, 

2) tilbud om ny prøve (omprøve)  
eller, 

3) at klageren ikke får medhold i 
klagen. 

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal 
straks give klageren meddelelse om 
afgørelsen.  
Stk. 3. Der skal gives tilbud om 
ombedømmelse, såfremt bedømmerne 
mener, at der er væsentlige mangler i 
forhold til et eller flere punkter, jf. § 1. 
Tilbuddet gives alle eksaminander, hvis 
eksamen lider af samme mangel. 
Omeksamination skal finde sted snarest 
muligt. Formanden for 
Specialuddannelsesrådet udpeger nye 
censorer og eksaminatorer.   
 
§ 5. Accept af tilbud om 
ombedømmelse eller omprøve skal ske 
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senest 14 hverdage efter, meddelelse 
om afgørelsen er afgivet. 
Ombedømmelse eller omprøve skal 
finde sted snarest muligt. 
Stk. 2. Til ombedømmelse og omprøve 
udpeges nye bedømmere. 
Stk. 3. Ved ombedømmelse skal 
bedømmerne have forelagt sagens 
akter: Opgaven, besvarelsen, klagen og 
de oprindelige bedømmeres afgørelse. 
Bedømmerne meddeler 
uddannelsesinstitutionen resultatet af 
ombedømmelsen vedlagt en skriftlig 
begrundelse for bedømmelsen. 
Uddannelsesinstitutionen giver klageren 
meddelelse om bedømmelsen og 
begrundelsen for bedømmelsen. 

 
Kapitel 2 

Anke af afgørelse over intern prøve og 
obligatoriske opgaver 

§ 6. Klageren kan indbringe 
bedømmernes afgørelse for et af 
institutionen nedsat ankenævn, jf. § 7, 
der træffer afgørelse. 
Stk. 2. Klageren indgiver anken til 
uddannelsesinstitutionen. Anken skal 
være skriftlig og begrundet. 
Stk. 3. Anken skal indgives senest 14 
hverdage efter, at klageren er gjort 
bekendt med bedømmernes afgørelse. 
Uddannelsesinstitutionen kan 
dispensere fra fristen, hvor usædvanlige 
forhold begrunder det. 
 
§ 7. Uddannelsesinstitutionen 
nedsætter et ankenævn hurtigst muligt 
efter indgivelse af en anke. 
Uddannelsesinstitutionen afholder 
udgiften til ankenævn. 
Stk. 2. Nævnet består af to interne 
censorer, en eksaminationsberettiget 
lærer og en uddannelsessøgende.  
Stk. 3. Censorformanden udpeger de to 
censorer og udpeger en af censorerne 
som formand for nævnet.  

Stk. 4. Formanden for 
Specialuddannelsesrådet udpeger den 
eksaminationsberettigede lærer og den 
uddannelsessøgende. 
Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen er 
ansvarlig for, at ankenævnet har alle 
sagens akter. 
 
§ 8. Kan der ikke opnås enighed i 
ankenævnet, afsluttes drøftelsen med 
afstemning, og er der stemmelighed, er 
formandens stemme udslaggivende. 
 
§ 9. Ankenævnet træffer afgørelse på 
grundlag af det materiale, som lå til 
grund for bedømmernes afgørelse og 
eksaminandens begrundede anke. 
Stk. 2. Ankenævnets afgørelse, der skal 
være skriftlig og begrundet, kan gå ud 
på 
1) tilbud om ombedømmelse ved nye 

bedømmere, dog ikke ved intern 
prøve, 

2) tilbud om omprøve ved nye 
bedømmere  
eller, 

1) at klageren ikke får medhold i anken. 
 
§ 10. Ankenævnets afgørelse meddeles 
uddannelsesinstitutionen snarest muligt 
og senest 30 dage efter, at anken er 
indgivet til institutionen. 
Stk. 2. Kan anken ikke behandles inden 
for denne frist, skal 
uddannelsesinstitutionen hurtigst muligt 
underrette klageren herom med 
angivelse af begrundelsen herfor og 
oplysning om, hvornår anken forventes 
færdigbehandlet. 
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen giver 
hurtigst muligt klageren meddelelse om 
afgørelsen.  
Stk. 4. Ankenævnets afgørelse kan ikke 
indbringes for anden administrativ 
myndighed.  
Stk. 5. Omprøve og ombedømmelse 
sker efter reglerne i § 5. 
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Kapitel 3 
 

Klage over afsluttende 
eksamensopgave. 

 
§ 11. En klage over forhold ved den 
afsluttende eksamensopgave kan 
vedrøre:  
1) eksaminationsgrundlag 

(eksamensspørgsmål, opgaver og 
lignende) og dets forhold til 
læringsudbytte og krav. 

2) eksamensforløbet. 
3) bedømmelsen. 
 
§ 12. En klage kan indgives af den 
uddannelsessøgende til 
uddannelsesinstitutionen. Klagen skal 
være skriftlig og begrundet.   
Stk. 2. Klagen skal indgives senest 14 
hverdage efter, at resultat af eksamen 
er bekendtgjort. 
 Stk. 3. Specialuddannelsesrådet kan 
meddele dispensation fra stk. 2 hvor 
usædvanlige forhold begrunder dette. 
 
§ 13. Uddannelsesinstitutionen 
forelægger straks klagen for de 
oprindelige bedømmere, der har en frist 
på 14 hverdage til at afgive en 
afgørelse. Bedømmerne skal afgive en 
afgørelse vedr. de faglige spørgsmål i 
klagen, jf. § 11.  
 
§ 14. Afgørelsen, der skal være skriftlig 
og begrundet, kan gå ud på 
1) tilbud om ny bedømmelse 

(ombedømmelse)  
2) tilbud om ny prøve (omprøve) 

eller, 

3) at klageren ikke får medhold i 
klagen. 

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal 
straks give klageren meddelelse om 
afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud 
om ombedømmelse eller omprøve, skal 
klageren informeres om, at 

ombedømmelse eller omprøve kan 
resultere i en lavere karakter. 
Stk. 3. Der skal gives tilbud om 
ombedømmelse, såfremt bedømmerne 
mener, at der er væsentlige mangler i 
forhold til et eller flere punkter, jf. § 11. 
Tilbuddet gives alle eksaminander, hvis 
eksamen lider af samme mangel. 
Omeksamination skal finde sted snarest 
muligt. Censorformand udpeger nye 
beskikkede censorer og formand for 
Specialuddannelsesrådet udpeger nye 
eksaminatorer.  
 
§ 15. Accept af tilbud om 
ombedømmelse eller omprøve skal ske 
senest 14 hverdage efter, meddelelse 
om afgørelsen er afgivet. 
Ombedømmelse eller omprøve skal 
finde sted snarest muligt. 
Stk. 2.  Til ombedømmelse og omprøve 
udpeges nye bedømmere. 
Stk. 3. Ved ombedømmelse skal 
bedømmerne have forelagt sagens 
akter: Opgaven, besvarelsen, klagen og 
de oprindelige bedømmeres afgørelse. 
Bedømmerne meddeler 
uddannelsesinstitutionen resultatet af 
ombedømmelsen vedlagt en skriftlig 
begrundelse for bedømmelsen. 
Uddannelsesinstitutionen giver klageren 
meddelelse om bedømmelsen og 
begrundelsen for bedømmelsen. 

 
Kapitel 4 

Anke af afgørelse om afsluttende 
eksamensopgave. 

§ 16. Klageren indbringer 
bedømmernes afgørelse vedrørende 
faglige spørgsmål, jf. § 13, stk., for et af 
institutionen nedsat ankenævn, jf. § 17, 
der træffer afgørelse. 
Stk. 2. Klageren indgiver anken til 
uddannelsesinstitutionen. Anken skal 
være skriftlig og begrundet. 
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Stk. 3. Anken skal indgives senest 14 
hverdage efter, at klageren er gjort 
bekendt med bedømmernes afgørelse. 
Klageren skal informeres om, at 
ombedømmelse eller omprøve kan 
resultere i en lavere karakter. 
Uddannelsesinstitutionen kan 
dispensere fra tidsfristen, hvor 
usædvanlige forhold begrunder det. 
 
§ 17. Uddannelsesinstitutionen 
nedsætter et ankenævn hurtigst muligt 
efter indgivelse af en anke. 
Uddannelsesinstitutionen afholder 
udgiften til ankenævn. 
Stk. 2. Nævnet består af to beskikkede 
censorer, en eksaminationsberettiget 
lærer og en uddannelsessøgende. 
Stk. 3. Censorformanden udpeger de to 
censorer. Censorformanden udpeger en 
af censorerne som formand for nævnet. 
Censorformanden kan udpege sig selv 
som censor eller som formand. 
Stk. 4. Formanden for 
Specialuddannelsesrådet udpeger den 
eksaminationsberettigede lærer og den 
uddannelsessøgende. 
Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen er 
ansvarlig for, at ankenævnet har alle 
sagens akter. 
 
§ 18. For at ankenævnet kan være 
beslutningsdygtigt, skal alle nævnets 
medlemmer deltage i nævnets drøftelse 
og alle sagens akter være fremsendt til 
alle medlemmer.  
Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed i 
ankenævnet, afsluttes drøftelsen med 

afstemning, og er der stemmelighed, er 
formandens stemme udslaggivende. 
 
§ 19. Ankenævnet træffer afgørelse på 
grundlag af det materiale, som lå til 
grund for bedømmernes afgørelse, jf. § 
13 og eksaminandens begrundede 
anke. 
Stk. 2. Ankenævnets afgørelse, der skal 
være skriftlig og begrundet, kan gå ud 
på 
1) ombedømmelse, hvor karakteren 

kan hæves, fastholdes eller sænkes,  
2) tilbud om omprøve ved nye 

bedømmere eller, 
3) at klageren ikke får medhold i anken. 
 
§ 20. Ankenævnets afgørelse meddeles 
uddannelsesinstitutionen snarest muligt 
og senest 2 måneder efter, at anken er 
indgivet til institutionen. 
Stk. 2. Kan anken ikke behandles inden 
for denne frist, skal 
uddannelsesinstitutionen hurtigst muligt 
underrette klageren herom med 
angivelse af begrundelsen herfor og 
oplysning om, hvornår anken forventes 
færdigbehandlet. 
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen giver 
hurtigst muligt klageren meddelelse om 
afgørelsen.  
Stk. 4. Ankenævnets afgørelse kan ikke 
indbringes for anden administrativ 
myndighed.  
Stk. 5. Omprøve sker efter reglerne i § 
15. 
Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen sender 
alle sagens akter til censorformanden 
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Retningslinjer for censorfunktion ved specialuddannelsen for sygeplejersker i 

psykiatrisk sygepleje 
 
Nedennævnte forhold er beskrevet ud fra følgende: 

 at eksamen er i overensstemmelse med de formål og krav, der er fastlagt i 
Bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje nr. 
457, den 1. juli 1996 (Gældende), Sundhedsstyrelsens cirkulære om specialuddannelsen 
for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje nr. 121 af 4. juli 1996 (gældende), uddannelsens 
godkendte uddannelsesordning samt retningslinjer for afsluttende eksamen 

 Beskikkelse af censor til afsluttende eksamen ved specialuddannelsen af sygeplejersker i 
psykiatrisk sygepleje. Sundhedsstyrelsens henvendelse af 23. februar 1999. 

 Uddrag fra eksamensbekendtgørelsen nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og 
eksamen i erhvervsrettede uddannelser 

 Behandling af klage og ankesager ved specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje (Bilag 
10) 

 
Censorformandskabet 
Censorformandskabet repræsenterer censorer i censorkorpset og består af tre personer 
udvalgt af og blandt de beskikkede censorer, én fra hver uddannelsesregion. 
Censorformandskabet vælger internt en formand og de to øvrige er næstformænd. 
Censorformandskabet kan holde maksimalt tre møder pr. år. Censorformandskabet afholder 
ét årligt møde med det koordinerende landsråd. Censorformanden og de to næstformænd 
kan genvælges for to valgperioder.  
 
Rekruttering og godkendelse af censorer 
Det koordinerende Landsråd (formanden) indkalder ansøgninger. I samarbejde vurderer de 
tre formænd for de lokale specialuddannelsesråd ansøgernes kvalifikationer. 
Det koordinerende Landsråd indstiller de godkendte ansøgninger til Sundhedsstyrelsen. 
Sundhedsstyrelsen beskikker censorerne på grundlag af Det koordinerende Landsråds 
indstilling. 
 
Krav til beskikkede censorer 

 Dansk autorisation som sygeplejerske 

 Videreuddannelse på kandidat– eller masterniveau 

 Være fagligt, pædagogisk og personlig ajourført i relation til funktionen 

 Erfaring inden for psykiatrisk sygepleje og med tilknytning til området. Der kan 
dispenseres, såfremt der er særlige forhold, der taler herfor 

 
Censorfunktionen 
Censorer beskikkes for fire år ad gangen. Censorer ophører med funktionen, når de ikke 
længere er tilknyttet specialet. 
 
Censorer skal ved deltagelse i bedømmelse af eksamenspræstationen sikre: 
 at eksamen gennemføres i henhold til ovenstående 

 at de uddannelsessøgende får ensartede vilkår og en saglig bedømmelse efter 7-trins 
karakterskalaen (jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden 
bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007).  
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Administration af censorordningen 

 Uddannelseskoordinator på det enkelte uddannelsessted sender ét år før eksaminationen 
oversigt til censorformandskabets formand om tidsrammen og antal uddannelsessøgende 
meddeles det løbende censorformanden 

 Censorformandskabets formand forespørger de aktuelle censorer vedrørende deres 
mulighed for censurering 

 Den enkelte censor kan ikke benyttes i egen region 

 Alle censorer skal, så vidt det er muligt, anvendes i en funktionsperiode 

 Er censor inhabil i forhold til at kunne bedømme en tildelt opgave, informerer censor 
censorformanden om dette  

 De uddannelsessøgende optræder på den skriftlige opgave ved navn og et studienummer 

 Censorerne modtager fra det aktuelle uddannelsessted: Den skriftlige eksamensopgave 
og censurliste, hvor karakter skal registreres samt censorberetning. Censurliste og 
censorberetning returneres til det aktuelle uddannelsessted. Uddannelseskoordinator 
sender brev med den opnåede karakter til den uddannelsessøgende. 
Udannelseskoordinator sender censorberetning til censorformanden 

 Uddannelsesordning og studievejledning findes på hjemmesiden: 
www.specpsyksygeplejerske.dk 

 Opgavevejleder skal kontakte censor vedrørende aftale om tidspunkt for telefonisk censur 

 Henvendelse om tvivlsspørgsmål i forbindelse med censurering rettes til 
censorformandskabet 

 Censorerne deltager i behandling af eventuelle klagesager vedrørende bedømmelse af 
eksamensforløb; jf.: Behandling af eksamensklage ved specialuddannelsen i psykiatrisk 
sygepleje (Bilag 10) 

 Censorerne må være indstillet på at deltage i et informationsmøde mindst hvert 2. år 

 
Aflønning af censorer 

 Afsluttende eksamensopgave er en individuel skriftlig opgave 

 Honorering efter gældende sats: Finansministeriets sats B. Honorering inkluderer en 
eventuel klagesag 

 Honorar- og forsendelsesudgifter afholdes af uddannelsesstedet 

 Honorering ved ankesag er gældende sats: Finansministeriets sats B som dobbelt 
honorering og refusion af rejseudgifter 

 
Aflønning af censorformandskabet  
Censorformændene honoreres med et vederlag svarende til opgavehonorering for møderne i 
censorformandskabet. Rejseudgifter refunderes efter gældende regler. Udgifterne afholdes af 
de respektive uddannelsessteder. 
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