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Punkt 1

Gensidig orientering, herunder nyt fra Sundhedsstyrelsen
Punkt 4 og 5 blev drøftet under punkt 1
•
•

National Strategi for Psykiatri, hvor der pointeres at specialuddannelsen skal styrkes og synliggøres.
Psykiatrien er i fokus i det politiske regi, f.eks. halvanden milliard
i Satspuljemidler, der skal være behandlingsgaranti som i andre specialer
og der tales om handleplaner.

Enighed om at med alle de tiltag, vil der være et stort behov for de kompetencer som de
specialuddannede psykiatriske sygeplejersker har.
Det Koordinerende landsråd orienterede Sundhedsstyrelsen om den økonomiske
status for kommende hold.
Punkt 2

Tilbagemelding på forslag til udkast meddelelse nr. 2. Bilag 1
Behandlet under pkt. 3

Punkt 3

Forslag om revision af uddannelsesordning
R.G. udkast meddelelse nr. 2 er ikke egnet som udkast. Uddannelsen skal opdateres.
Fremover vil der ikke være en bekendtgørelse og et cirkulære, men kun en bekendtgørelse. Sundhedsstyrelsen foreslår, at der arbejdes videre med en bekendtgørelse, som skal
holdes inden for de eksisterende rammer, hvor der ikke ændres på den kliniske del og
teorimængden. Bekendtgørelse for Specialuddannelsen i kræftsygepleje udleveres til

inspiration. Uddannelsen kan fornys/revideres inden for rammerne.
Perspektivet er umiddelbart 1 – 1½ år med justering og opdatering.
Sundhedsstyrelsen efterspørger liste over hvem der er og bliver uddannet inden for specialuddannelsen for psykiatriske Sygeplejersker. Vi skal blot afvente at Sundhedsstyrelsen kontakter ift. dette.

Punkt 4

Hvilken betydning får anbefalingerne i ”National strategi for psykiatri” for Specialuddannelsen? Det koordinerende Landsråd
Se punkt 1

Punkt 5

Hvordan ser Specialuddannelsen ud om fem år? Det koordinerende Landsråd
Se punkt 1

Punkt 6

Rekruttering af norske sygeplejersker, med særligt fokus på procedure vedr. dansk
autorisation. Specialuddannelsen Region Nord og Syd
Specialuddannelsen i Norge er nedlagt, derfor har der været røster fremme, om norske
sygeplejersker kan få en specialuddannelse i Danmark, kan blive aktuelt i Region Nord og
Syd.
Grundlæggende kan en norsk sygeplejerske få dansk autorisation uden videre, skema
findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, det tager højst 1 måned. Hvis praktikdelen
skal tages i Norge, kræver der at uddannelsesrådet godkender de kliniske praktiksteder.
Konklusion: Det er muligt for norske Sygeplejersker at tage specialuddannelsen her, så
det arbejder rådet videre med.

Punkt 7

Næste møde:
Fredag den 7. maj i Sundhedsstyrelsen

