
 
 

 

 

 

 

Referat fra møde i Det regionale Uddannelsesråd, 

Uddannelsesregion Nord, 19. april 2021. 

 

Mødet afholdes virtuelt og tilstede var: 
 
Formand, Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen 
Leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen 
Oversygeplejerske Kirsten Gjernø Yde 
Repræsentant for de uddannelsestagende, Johanne Jensen 
Uddannelseskonsulent Lotte Herskind 
 
 
Afbud: 
Psykiatridirektør Anette Sloth 
Viceklinikchef: Helle K Jacobsen 
 
Mødeleder:  
Claus Graversen 
 

1. Velkommen til Det regionale Uddannelsesråd (Claus)  

 

2. Opfølgning siden sidst (Claus) 

 

3. Seneste udkast til ny bekendtgørelse er modtaget d. 18. 

marts 2021. Udkastet er endnu ikke godkendt af 

Sundhedsstyrelsens direktør. Bilag 1 

Udkastet sendes nu til arbejdsgruppen, og der er herefter en 

kort høringsfrist. Endelig bekendtgørelse forventes at kunne 

træde i kraft 1. maj 2021. 

• Gennemgang af udkast til bekendtgørelse og 

væsentlige ændringer ift. nuværende 

bekendtgørelse 

• Drøftelse af den videre proces med udarbejdelse af 

kommende uddannelsesordning 
 
Der blev til en start opridset de væsentligste ændringer i ny 
bekendtgørelse ift. nuværende: 
 

• Titel af uddannelsen er ændret til: "Specialuddannelsen i 
psykiatrisk og børne-/ungdomspykiatrisk sygepleje". 

 
• Uddannelsen er fremover berammet til 1 års fuldtidsstudium, 

men planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvoraf de 



 

 

2 

 

Side 2

overskydende uger skal bruges til at sikre træning og 
implementering af de nye kompetencer. 
 

• Der skal fremover under de kliniske uddannelsesperiode 
ligge specifikke og separate læringsmål for hver af 
uddannelsesperioderne. 
 

• Beskrivelse af nye funktionsområder for 
specialsygeplejersken  
 

• Beskrivelse af nye emneområder for specialsygeplejersken 
 
 
Derefter fulgte en diskussion om hvordan specialuddannelsen og 
klinikken fremover kan samarbejde ift. indhold og teoretisk afsæt af de, i 
bekendtgørelsen, bekrevne emneområder for en specialsygeplejerske. 
Uddannelsens indhold skal, ifølge bekendtgørelsen, baseres på faglige 
standarder og nyeste evidens, og samtidig med afsæt i politiske og 
strategiske målsætninger for hver af de to regioner (Region Nordjylland 
og Region Midtjylland).  
Der blev også rejst et spørgsmål omkring hvordan man fremadrettet kan 
klæde uddannelseskoordinator på ift. hvad der rører sig i hver af de to 
regioner, samt inden for det kommunale sundhedsvæsen, som afsæt for 
noget af indholdet i undervisningen. 
Vigtigheden i at præsentere et bredt indhold af viden på uddannelsen, 
så man som sygeplejerske kan dygtiggøre sig på flere områder, og 
tilpasse til egen kontekst og optagethed blev også italesat. 

 
Oplæg fra præsentation er vedlagt som bilag. 
 

4. Orientering fra Uddannelseskonsulent (Lotte) 

• Status på uddannelsen og hold  

 

 

Uddannelsen er nu placeret i lokaler ved Center for 
kompetenceudvikling, Regionshuset i Århus. 
 
Til juni 2021 forventes det at i alt 34 sygeplejersker afslutter 
uddannelsen på hold 23. Heraf er de 8 fra Region Nordjylland, 25 fra 
Region Midtjylland og en fra anden ansættelse. 
I august 2021 startes hold 24, hvor der pt. er optaget 36 
uddannelsestagende fordelt på 7 fra Region Nordjylland, 28 fra Region 
Midtjylland og en fra det kommunale område.  
 
Uddannelsen har det seneste år været ramt af Covid-19 restriktioner og 
nedlukninger, men uddannelsen har været gennemført ved omlægning 
af undervisningen til virtuelt, delehold mm. 
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Side 3

 
 

 

 
 

  

5. Dato for næste møde  

• 31. maj 2021 kl. 14.00 – 15.30, ekstraordinært indkaldt  

• Indhold? 

 
Vi fastholder indtil videre datoen for mødet, og afventer hvad der 
besluttes omkring op starts tidspunkt for ny bekendtgørelse på det 
kommende møde i Specialuddannelsesrådet d. 12. maj 2021.  

 

6. Eventuelt 
 

1. Der blev rejst et spørgsmål fra uddannelseskoordinator omkring 
tidspunkter for opkrævning af deltager gebyr på specialuddannelsen. 
Der vil fortsat blive opkrævet i to rater, men de placeres fremover i 
september og ultimo januar. 
 
2. Anbefaling af litteratur til uddannelsen udsendes i P2L for hold 24, og 
præsenteres på informationsmødet d. 3. maj 2021.  
 
Med venlig hilsen  
 
Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 
Formand for Det regionale Uddannelsesråd 

 


