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Mødeleder: Formand Ole Ryttov 
Referent:    Uddannelsessekretær Merete Moorhouse  
  
Punkt 1 Gensidig orientering, herunder nyt fra Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen orienterede om projekterne i forbindelse med satspuljemidler 2010-
2013: den gode psykiatriske afdeling og afstigmatiseringskampagne. Til forsøg med udvik-
ling af modelafdelinger for gode psykiatriske afdelinger er der afsat 29 mio kr. og 12,2 mio. 
kr. til særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom.  
 

Punkt 2 Drøftelse af Bekendtgørelse om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje. (bilag 1) 
Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 1996 og Sundhedsstyrelsens cir-
kulære nr. 121 af 4. juli 1996 skal begge indarbejdes i udkastet til den ny bekendtgørelse. 
Ved vedtagelsen af den ny bekendtgørelse vil bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 1996 og 
cirkulære nr. 121 af 4. juli 1996 bortfalde.  
 
Den ny bekendtgørelse skal indeholde bilag med mere detaljerede beskrivelser af uddan-
nelsen. Herudover skal der i forbindelse med den nye bekendtgørelse foreligge en justeret 
uddannelsesordning. Sidstnævnte skal være landsdækkende.  
 
Denne forenkling, hvor cirkulære og bekendtgørelse bliver til en bekendtgørelse er sket og 
vil ske for alle specialuddannelser. 
 
En yderligere forenkling skal ske ved, at de regionale uddannelsesråd bortfalder i den ny 
bekendtgørelse og Det koordinerende Landsråd ændres til et specialeuddannelsesråd. Der 
kan nedsættes regionale uddannelsesråd uafhængigt af bekendtgørelsen. 



 
Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at der anvendes samme terminologi som i kvalifikations-
rammen.  
 
Bekendtgørelser revideres sjældent og skal være konkrete, og dog rummelige. Der blev fra 
DKL´s side fremsat ønske om, at bilaget kan revideres oftere (ca. hvert 5. år). Der blev fra 
SST ikke svaret entydigt på dette. 
 
Bekendtgørelsen skal tages i brug i august 2011. Der var enighed om, at udkast til en ny 
bekendtgørelse inkl. bilag og uddannelsesordning skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen 1. 
januar 2011.  
 
I forhold til klagegang kan de studerende klage til Sundhedsstyrelsen i forhold til admini-
strative fejl. Fagligt indhold kan ikke indklages til Sundhedsstyrelsen. I sådanne tilfælde er 
sidste myndighed uddannelsens ankenævn. 
 

 Censoransøgninger: 
Når Det koordinerende Landsråd har valgt det nye censorkorps sendes listen med de ud-
valgte censorer til Sundhedsstyrelsen til godkendelse.  
 

Punkt 3 Folketingspolitikerne stemte i begyndelsen af maj om et forslag om ændring af auto-
risationslovens paragraf 74 med henblik på indførelse af kliniske ekspertsygeplejer-
sker. Hvilken betydning får loven for Specialuddannelsen for psykiatriske sygeple-
jersker 
Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, at der er vedtaget nogen forslag om ændring af 
autorisationsloven. Der er for nuværende ikke lagt op til nogen ændring af denne.  
 

Punkt 4 Næste møde: 
Fredag den 27. maj 2011 i Sundhedsstyrelsens lokaler, København. Lokalenummer frem-
sendes af Randi Gjerding til uddannelsessekretær Merete Moorhouse. 

 
 
 


