
  

 

 

 

 

 

      

   

 

    

    Århus d. 8. december 2021 

 

Møde i Det Regionale Uddannelsesråd, Uddannelsesregion Nord, 8. december 

2021 – AFLYST 

 

Mødet aflyses, og istedet udarbejdes nedenstående orientering til rådets 

medlemmer. 

 

     

1. Velkommen til Det Regionale Uddannelsesråd (Claus) 

Punktet udgår. 

 

2. Opfølgning siden sidst (Claus) 

Punktet udgår. 

 

3. Ny bekendtgørelse for uddannelsen udkom i juni 2021, og der er siden da 

blevet arbejdet på beskrivelsen af ny uddannelsesordning. 

 Status på ny uddannelsesordning og det foreløbige indhold  

Status på uddannelsesordninger er, at Specialuddannelsesrådet indtil videre, har 

godkendt endelig opbygning af uddannelsen, samt indhold af de 4 

uddannelsesperioder, herunder læringsmål, klinikmål, prøver og eksaminer.  

Inden længe sendes den resterende del af uddannelsesordningen + bilag til 

godkendelse i Specialuddannelsesrådet. 

Overordnet omkring beskrivelserne af uddannelsesperioderne: 

 Alle mål er skrevet ind i kvalifikationsramme 6, som er afsættet for 

uddannelsen 

 Målene i de enkelte uddannelsesperioder – både målene for den teoretiske 

uddannelse + målene for den kliniske uddannelse, er beskrevet, så de er 

styrende for det indhold der planlægges i uddannelsen, og dermed kommer 

beskrivelserne til at fungere som styringsredskab for de uddannelsestagendes 

læring. 

 Uddannelsesperioderne er beskrevet i formuleringer så uddannelsesordningen 

løbende kan tilpasses og justeres ift. arbejdsmarkedets efterspørgsel efter 

viden og kompetencer. 

 Som noget nyt, så er der også karakterbedømmelse på alle prøver og 

eksaminer. (Antallet er det samme) 

 

1. uddannelsesperiode:  

 Overskrift er: Klinisk psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje. 
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Side 2 

 Perioden består af 10 ugers teoretisk uddannelse og 7 ugers klinisk 

uddannelse.  

 Særligt i fokus er:  

o Den samfundsmæssige udvikling og befolkningens mentale 

sundhed, etik, reaktionsmønstre, sygeplejeteori, sundhedsfremme 

og sygdoms forebyggelse, samværsformer, relationer og patient 

involvering 

 

2. uddannelsesperiode:  

 Overskrift er: Sundhedspædagogik, formidling og didaktik 

 Perioden består af 4 ugers teoretisk uddannelse og 5 ugers  

 klinisk uddannelse. 

 Særligt i fokus er: 

o Sundhedspædagogiske og didaktiske teorier og metoder med 

udgangspunkt i klinisk praksis, ligeværdigt samarbejde, mestring af 

forandringer, dialog med patient. 

 

3. uddannelsesperiode: 

 Overskift er: Kvalitetsudvikling og tværfagligt, tværprofessionelt og 

tværsektorielt koordinering og samarbejde. 

 Perioden består af 6 ugers teoretisk uddannelse og 8 ugers klinisk uddannelse. 

 Særligt i fokus er: 

o Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet, kvalitetsudviklingstiltags implementering og 

påvirkning af praksis, innovation, teknologier, bæredygtighed og 

refleksion over løsninger og anvendelighed, overgange og 

administrative procedurer. 

 

4. uddannelsesperiode: 

 Overskift er: Klinisk psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, 

afsluttende eksamen, evaluering og implementering i praksis. 

 Perioden ligger i forlængelse af træningsperioden, og har en varighed af 5 

uger. 

 Særligt i fokus er: 

o Sammenkobling af de tre øvrige uddannelsesperioder, og deres fokus 

områder, implementering, evaluering og afslutning af uddannelse. 

 

BUA: 

 Arbejdsgruppen fra BUA ønsker, at der fortsat foreligger 3 x 3 dages teoretisk 

undervisning i form af et særskilt forløb for sygeplejersker fra børne-

/ungdomspsykiatrien. 

 Særligt i fokus er: 

o Psykoedukation, forældresamarbejde, recovery og recovery orienterede 

indsatser, simulation, intensiv sygepleje. 
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Side 3 

4. Orientering fra Uddannelseskonsulent (Lotte) 

 Status på uddannelsen og hold  

Status på det nuværende hold 24: Ved uddannelsesstart i august  

2021, startede 33 sygeplejersker fordelt således: 

7 fra Region Nordjylland 

1 fra det kommunale område 

25 fra Region Midtjylland 

Der er yderligere 2 uddannelsestagende der starter op i løbet af 

uddannelsesåret efter barsel. 

 

 Temadag for kliniske vejledere i april 2022 

Der planlægges med afholdelse af en fælles temadag, for kliniske  

vejledere tilknyttet uddannelsen, i april 2022. Indholdet af  

temadagen vil i stor grad omhandle ny uddannelsesordning for uddannelsen. 

 

 Ang. kommende optag – hold 25 

Der er udarbejdet informationsmateriale og ansøgningsskema for det 

kommende optag, som bliver første optag på ny uddannelsesordning. Start 

august 2022.  Alle materialer ligger på uddannelsens hjemmeside. 

Ansøgningsfristen er 15. februar 2022. 

 

   

5. Dato for næste møde  

 27. april 2022, kl. 13.00 

 

6. Eventuelt 

Punktet udgår 

  

 

Med venlig hilsen  

 

Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 

Formand for Det regionale Uddannelsesråd 

 


