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   Århus d. 24. oktober 2022 

 

 

Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet med deltagelse af 

repræsentant fra Sundhedsstyrelsen Katrine Risom. 

 

Tid og sted:  

5. oktober 2022 kl. 11.00-12.00. Katrine Risom deltager online. 

Opkaldsnummer: 908728360.ep@rooms.rm.dk 

 

Tilstede: Claus Graversen, Vibeke Øst Grunnell, Ina Rasmussen, Lone Bjørklund, Anne Mette 

Vind, Isabel Gindeberg, Helene Paaske (som substitut for Lene Hovedskou), Jane Lorentzen, 

Janet Baumann Nielsen, Hanne Becker, Anna Gillett, Karin Kristoffersen (som substitut for 

Anette Sloth), Lotte Herskind 

 

Afbud: Anette Sloth, Dorthe J. Lorenz, Jens Peter Hansen 

 

Mødeleder: Claus Graversen 

Referent: Torben Kjær 

1. Velkommen og præsentationsrunde v/Claus 

2. Gensidig orientering 

3. Foreløbig status og erfaring på arbejdet og implementeringen af ny 

bekendtgørelse og uddannelsesordning for Specialuddannelsen 

v/Specialuddannelsesrådet 

Arbejdet med ny bekendtgørelse og uddannelsesordning er i gang. Implementeres 

løbende på nuværende hold, som er planlagt efter gammel ordning. 

Der er planlagt et internat for lederne af uddannelsen ultimo 2022 mhp. 

implementering mv. 

Den øgede uddannelseslængde (uddannelse + træningsperiode) er blevet positivt 

modtaget.  

Adskillelse af læringsmål (klinik + teori) samt øget fleksibilitet omkring ferie er ligeledes 

blevet positivt modtaget. 
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4. Nyt fra Specialuddannelsesområdet v/Katrine 

Betegnelsen "Uddannelsesinstitutioner" skal skrives ud af bekendtgørelsen og i stedet 

erstattes med betegnelsen "uddannelsessteder". Pågår i efteråret 2022. Herefter skal 

uddannelsesordningen ligeledes tilrettes. 

Diskussionen om overskriften/for uddannelsen blev præsenteret for Katrine. Der sendes 

et oplæg til Katrine vedr. emnet. Karin Kristoffersen udarbejder et udkast til oplægget, 

som herefter rundsendes til rådet, inden det sendes til SST. 

Der er i SST udarbejdet et oplæg til specialuddannelsen i akut sygepleje. Umiddelbart 

er der ikke nævnt psykiatri i uddannelsen.  

I oplæg til specialuddannelse i akutsygepleje beskrives, at der skal være mulighed for, 

hvor det er relevant, i perioder at have ekstern klinisk uddannelse i andre 

sektorer/afdelinger/institutioner/arbejdspladser – herunder også psykiatriske 

afdelinger.  

 

5. Eventuelt 

Opfordring til at referater fra Sundhedsstyrelsens råd for special- og videreuddannelse 

fremover sendes til rådet til orientering, eller alternativt lægges på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside, hvor efter man selv kan tilgå dem. Katrine undersøger hvilken løsning der 

kan lade sig gøre. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Graversen, formand for Specialuddannelsesrådet 

 

 

 

 


