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   Århus d. 4. april 2022 

 

Skriftlig orientering omhandlende punkter fra dagsorden fra aflyste 

møde i specialuddannelsesrådet d. 4. maj 2022. 

 
Udsendt til: Claus Graversen, Anette Sloth, Ulla Rasmussen, Ina Rasmussen, Lone Bjørklund, 

Anne Mette Dahl, Isabel Gindeberg, Hege M. Grunnet, Jane Lorentzen, Dorthe J. Lorenz, Janet 

Baumann Nielsen, Hanne Becker, Jens Peter Hansen, Anna Gillett, Tine Jensen, Lotte Herskind 

 

1. Status på ny ikrafttrædelse af ny bekendtgørelse og uddannelsesordning 

Ny uddannelsesordning er sendt til repræsentant i SST d. 24. januar 2022. Ved et 

efterfølgende møde i Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og 

Videreuddannelse var der to spørgsmål fra Rådet til ordningen, som blev besvaret 

skriftligt. 

Der var tale om følgende spørgsmål og svar: 

 Spørgsmål: Er der hold, der er startet på uddannelsen efter udstedelse af den nye 

bekendtgørelse, inden der er lavet ny uddannelsesordning? 

Svar: Første optag efter ny bekendtgørelse er i august 2022. Det betyder, at de 

sygeplejersker der ansøger om uddannelse til optaget i august i princippet ikke har 

kendskab til gældende uddannelsesordning, så derfor ønsker vi selvfølgelig også, en 

hurtig sagsgang som muligt.  

 Spørgsmål: Hvilke overvejelser har der været om, hvordan man implementere det 

nye i Funktionsområdet: Udvikle og forbedre klinisk praksis med værdi for 

patienten, identificere behov for forskning og implementere væsentlige 

forskningsresultater (…) i uddannelsen? 
 
Svar: Ift. det funktionsområde der specifikt er spurgt ind til, så vil det være relevant 

at påpege, at fokus igennem det samlede uddannelsesforløb på specialuddannelsen 

er med udgangspunkt i patienten og sygepleje, der tilfører værdi for patienten. Det 

betyder, at uddannelsens indhold planlægges, dels i den teoretiske- og kliniske 

undervisning, altid med udgangspunkt i patientens ønsker, behov mv., og 

sygeplejen til patienten.  

 

I uddannelsen tages der afsæt i seneste nye viden og forskning. Dette gøres bl.a. 

ved, at de 4 uddannelsesregioner, alle har tilknyttet undervisere der repræsenterer 

nyeste og relevante forskning inden for de beskrevne emneområder fra 

uddannelsens bekendtgørelse.  
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Dermed opnår de uddannelsestagende adgang og kendskab til seneste viden og 

forskning, og oplæres i at kan anvende og opsøge denne viden ved behov. 

Der undervises også bl.a. i læsning og vurdering af psykiatrisk forskningslitteratur, 

så de uddannelsestagende opøver evner til kritisk stillingtagen mm. 

 

Derudover arbejdes der gennem uddannelsen med udviklingsprojekter, 

forbedringsarbejde, beskrivelse og omsætning af kliniske retningslinjer, som er med 

til at gøre, at de uddannelsestagende trænes til at tage udgangspunkt i nyeste 

forskningsbaserede viden, der må anses som værende til størst gavn og værdi for 

patienterne. 

 

Der er indlagt 3 interne prøver + 1 ekstern prøve i uddannelsen. Prøverne består 

hver af en skriftlig del, efterfulgt af en mundtligt del. 

De uddannelsestagende skal også i denne forbindelse søge nyeste viden og anvende 

denne til belæg, argumentation og fremstilling af tiltag ift. den psykiatriske 

sygepleje. 

Dette trænes dels via den teoretiske undervisning, men også gennem undervisning i 

at søge relevante forskningsartikler/resultater via diverse elektroniske platforme. 

 

Der er igen møde i Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og 

Videreuddannelse d. 25. april, hvor ny uddannelsesordning kommer til kommentering, 

og derfor er vi er blevet indbudt til at fremlægge uddannelsesordningen og besvare på 

evt. spørgsmål. Der er indtil videre aftalt at det er Lotte Herskind der deltager i dette 

møde. 

2. Kort status på hold 24 og hold 25 v/koordinatorer 

Fra Uddannelsesregion Hovedstaden: 

Det forventes, at der uddannes 38 specialsygeplejersker i juni 2022. 

 

På det kommende optag, hold 25, er der optaget 30 sygeplejersker, heraf er 2 fra B&U. 

Region Hovedstaden råder over 40 pladser. 

 

 

Fra Uddannelsesregion Syd: 

Det forventes, at der uddannes 28 specialsygeplejersker i juni 2022.  

 

På det kommende optag, hold 25, er det optaget 28 sygeplejersker, og heraf er de 4 fra 

B&U. Region syd råder over 40 pladser på specialuddannelsen. 
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Fra Uddannelsesregion Sjælland: 

Det forventes, at der uddannes 21 specialsygeplejersker i juni 2022. 

 

På det kommende optag, hold 25, er det optaget 18 sygeplejersker, heraf 6 fra B&U. 

Region Sjælland råder over 25 pladser. 

 

 

Fra uddannelsesregion Nord: 

Det forventes, at der uddannes 35 specialsygeplejersker i juni 2022.  

 

På det kommende optag, hold 25, er der optaget 34 sygeplejersker, heraf 4 fra B&U, 8 

fra Region Nordjylland og 26 fra Region Midtjylland. 

 

3. Eventuelt 

 Steen Hartvig Hansen er ikke længere kontaktperson for specialuddannelsen i 

SST. Fremover er det i stedet fuldmægtig Katrine Risom, som derfor også vil 

deltage i det årlige møde med rådet. 
 

 Hanne Becker vil gerne gøre opmærksom på Faglig Selskab for Psykiatriske 

Sygeplejerskers konference på Koldingfjord den 7. og 8. juni, hvor 10 års planen 

for psykiatrien er omdrejningspunktet. 

 

Næste møde: 5. oktober 2022 kl. 10.00-13.00 i Specialuddannelsesrådet, og fra kl. 13.00 – 

15.00 med Sundhedsstyrelsen. 

Hilsen Lotte Herskind 

Lotte.herskind@rm.dk 

Tlf: 21692911 
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