Vejledning for sygeplejersker, som ønsker anerkendelse til funktion som
specialuddannet sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje i Danmark på baggrund af
udenlandsk specialuddannelse.
Sygeplejersken, der søger anerkendelse, må kunne dokumentere, at den udenlandske
specialuddannelse opfylder kravene jævnfør Sundhedsstyrelsens BEK nr. 1083 af 30. juni
2016, kapitel 2, § 2 om funktionsområde for en specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje,
der omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau påtager sig et særligt ansvar inden for
den kliniske psykiatrisk sygepleje, herunder:
- Klinisk psykiatrisk sygepleje
- Sundhedspædagogik
- Kvalitetsudvikling, tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
Sygeplejersken der søger anerkendelse, må også kunne dokumentere, at indholdet af den
udenlandske specialuddannelsen lever op til indhold og mål, jfr. BEK nr. 1083 af 30. juni 2016,
kapitel 3, § 5 og 6.
Uddannelseskoordinator og formand for Specialuddannelsesrådet foretager sagsbehandling i
den lokale region.
Såfremt det skønnes, at den udenlandske specialuddannelse har væsentlige, mangler i forhold
til den danske specialuddannelse, kan der udarbejdes aftale om afprøvning. Se evt. side 2.
Ansøgningsskema på side 3 udfyldes, og ansøgning stiles til Specialuddannelsen for
sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i den lokale region:
Uddannelsesregion Syd
Uddannelseskoordinator
Hege Margrethe Grunnet
Psykiatrien i Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 25, bygning P, 7100 Vejle
Tlf: 20367162
Email: hmg@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord
Uddannelseskoordinator
Lotte Herskind
Koncern HR, Center for kompetenceudvikling, uddannelsescenter, Regionshuset Aarhus
Olof Palmes allé 26, 8200 Aarhus N
Tlf:21692911
Email: lohers@rm.dk
Uddannelsesregion Hovedstaden
Uddannelseskoordinator
Ina Mie Rasmussen
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Bygning 147, 1. sal
Boserupvej 2, 4000 Roskilde
Tlf.: 38 66 97 18
Email: Ina.mie.rasmussen@regionh.dk
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Uddannelsesregion Sjælland
Uddannelseskoordinator
Jane Lorentzen
Psykiatrihuset Slagelse
Psykiatriledelsens stab
Kvalitetsafdelingen
Fælledvej 6, Bygn.3, 3.sal
4200 Slagelse
Tlf.: 58 53 60 17
Mail: jaip@regionsjaelland.dk

Afprøvning i forbindelse med anerkendelse til funktion som specialuddannet
sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje
Såfremt det vurderes at der skal foretages en afprøvning af ansøgers kompetencer, meddeler
uddannelseskoordinatoren sygeplejersken, der søger om anerkendelse, hvilke dele inden for
funktions- og ansvarsområdet der skal afprøves.
Sygeplejersken skal selv sørge for at indgå aftale med sin ansættende
myndighed/ansættelsesstedet om at få udpeget en godkendt klinisk uddannelsesvejleder.
Den godkendte kliniske uddannelsesvejleder skal vurdere funktions- og ansvarsområdet, der
ønskes afprøvet, og sende vurderingen til den regionale uddannelseskoordinator.
Specialuddannelsesrådets formand meddeler herefter sygeplejersken, om anerkendelsen kan
imødekommes.
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ANSØGNINGSSKEMA OM ANERKENDELSE TIL FUNKTION SOM SPECIALUDDANNET
SYGEPLEJERSKE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I DANMARK PÅ BAGGRUND AF
UDENLANDSK SPECIALUDDANNELSE

1.

Cpr. nummer:
Fulde navn:
Tlf. og mail:
Nuværende ansættelsessted:

2.

Uddannelsesforløb: (Dokumentation vedlægges)
Dokumentation skal foreligge i form af kopier, hvis ægthed er bekræftet ved en påtegning
på kopien (bekræftet kopi). Bekræftelsen kan foretages af ambassader, offentlige
myndigheder, arbejdsgivere, faglige organisationer o.l. Endvidere kan 2 privatpersoner, der
ikke er beslægtet med ansøgeren (og som det er muligt at identificere) bekræfte kopien.

3.

Dansk autorisation som sygeplejerske:
(Dokumentation vedlægges)

4.

Klinisk erfaring: (Dokumentation vedlægges)
Klinisk erfaring: CV med angivelse af joberfaring og dokumentation/beskrivelse af hvordan
du har arbejdet inden for den specialuddannede psykiatriske sygeplejerskes 3
funktionsområder.

Dato:

Underskrift:
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